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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:24072/02.06.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            23η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 01.06.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Ιουνίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 22869/26.05.2017 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 26.05.2017. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –243– 

        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και 

καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 23236/29.05.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε τον  με αριθμό 78/2017 φάκελο με τα τεύχη του διαγωνισμού  για την   

«Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Ιλίου» και σας γνωρίζουμε  ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 55.460,70 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε βάρος των  Κ. Α 10.6612.0001, 10.6613.0004, 15.6612.0001 

και 15.6699.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2017. 

 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
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Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : 

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», το πρωτογενές αίτημα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 17REQ006220796.      

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που : 

1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού 55.460,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε βάρος των Κ. Α 

10.6612.0001, 10.6613.0004, 15.6612.0001 και 15.6699.0010 του προϋπολογισμού 

του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2017 για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

2. Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

3. Να εγκρίνει τους όρους διακήρυξης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει πίστωση ποσού 55.460,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε βάρος των Κ. Α 

10.6612.0001, 10.6613.0004, 15.6612.0001 και 15.6699.0010 του προϋπολογισμού 

του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2017 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, που έχουν ως κατωτέρω: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από τους ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227 Α΄/06-12-2016), ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-

2016) και ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α΄/23-12-2016) 

2. Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) 
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3. Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999) 

4. Το νόμο 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Το νόμο 3419/2002 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) 

7. Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011) 

8. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-

2014) 

10. Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143 Α΄/28-06-2014)  

11. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

12. Νόμος 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2016) 

13. Την με αριθμ. 158/16 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ.4 του ν. 4412/16 (Α΄ 147) για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) 

14. Την κατευθυντήρια οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016) «οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης-Τ.Ε.Υ.Δ.» του άρθρου 79 παρ. 4, ν. 4412/16. 

15. Το άρθρο 18 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/16 (Α΄147)» του ν. 4469/17 (ΦΕΚ 62/Α΄/03-

05-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 

16. Την με αριθμ.        Ε.Α.Υ., η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 
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17. Την με κωδικό Π78/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου που 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ006220796 2017-05-23 

18. Τη με αριθμό ……/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …., με την οποία εγκρίθηκαν:   

i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 

ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και 

iii) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου  

19. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ….. 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου για την «προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (55.460,70€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για 

το έτος 2017, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

CPV 
Κωδικοί 

Προϋπολογισμού 
Περιγραφή Ποσό 

30237252-0, 
30192700-8, 
35121500-3 

10.6612.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων 

12.820,77€ 

30197643-5 10.6613.0004 
Προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού και 
φωτοτυπικού χαρτιού 

8.348,92€ 

30192700-8 15.6612.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων 

10.546,12€ 

30192700-8 15.6699.0010 
Προμήθεια εποπτικού 

υλικού 
23.744,89€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 55.460,70€ 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τουλάχιστον για μία ομάδα. 

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ιλίου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……../……/2017 και  
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ώρα ……………. στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την       /     /2017 και ώρα 

10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……../     /2017 και έως ώρα 14:00. Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6 ΕΝΤΥΠΟ Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό 

υποβάλλονται μέχρι και την     /     /2017 και ώρα 13:00. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, 

παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την     /    /2017. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων 

αιτημάτων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών, δεν εξετάζονται.    

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο  
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διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 

  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα 

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1.   στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr  

2.   στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ilion.gr  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

και θα δημοσιευθεί: 

Στον ελληνικό τοπικό τύπο 

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες 

της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, 

Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

(Κάλχου 48-50, 2ος όροφος) 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 136 (Άννα Δασκαλάκη),213 20 30 185 (Α. Μπέλλου), 213 20 30 195 (Α. 

Μαράτου) και 213 20 30 196 (Ελ. Τσαμπάση) 

Fax: 210 26 26 299 και 210 26 91 864 

Email: promithies@ilion.gr,  
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Τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης 

παρέχονται από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 041 (Ε. Γεράσης) 

Fax: 210 26 91 865 

Email:  egerasis@ilion.gr     

 
Συνοπτικά Στοιχεία 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 
ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συνοπτικός 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

………/     /2017 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 

Δημαρχείο Ίλιου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Προμήθεια γραφικής ύλης και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

120 ημέρες 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

την 31/12/2017 (με δυνατότητα παράτασης) 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α.)  
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 
επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%)  

 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας. 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 17REQ006220796 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό …./    -06-2017) 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, 

έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου 

Ιλίου, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού 

δηλαδή την ……. /    /2017 και ώρα 14:00 ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής  
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την ……../    /2017 και ώρα 10:00 έως 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 

48-50, Τ.Κ. 13 122 

 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 

92 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού 

πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 

εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα 

παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 

Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  
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Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή 

της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-

1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 
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Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 

μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:      

                          

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ. 
  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής            

    προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (άρθρο 93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (άρθρο 94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος 

τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι  
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εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 4412/16,  

 

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

 

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

 

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

 

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την  
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

όπως ισχύει. 

 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

 

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω: 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς (120 ημέρες) 

 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με τα 

παραρτήματά της, της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 

Β. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ’), και  

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 16 

 

συμπληρώνεται, [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΕΡΟΥΣ II (Ενότητες Α, Β, Γ και Δ), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (Ενότητες Α, Β και 

Γ)] ΜΕΡΟΥΣ IV (ενότητα α), ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές 

πληροφορίες που απαιτούνται από τη Διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται και υποβάλλεται από τους 

υποψηφίους αφού συμπληρωθεί:   

 

Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ  περί 

μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Διευκρίνιση:  Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν: 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.   

 

ε) όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 

που συμμετέχει που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της του προσφέροντα 

με τα όσα αναφέρονται στο Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.  

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους 

συμμετέχοντες του εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ομάδα ειδών. Προσφορές που δεν θα 

αφορούν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται. 

 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως  
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απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

 

Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 88 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.  

   

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά  
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συμμετοχής.  

 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus, 

όπου αυτά απαιτούνται).  

 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει 

υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών  
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προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων 

αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή 

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα 

παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 όπως 

ισχύει, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

103 του Ν. 4412/2016: 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ.  
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1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

(2) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης. 
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(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή Ι.Κ.Ε.)   

    

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  
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 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) 

ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται  
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στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Ο Δήμος Ιλίου (μέσω του Τμήματος Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας) κοινοποιεί 

αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο 

με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης των προς προμήθεια ειδών, ορίζεται από την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού έως την 31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει, β) οι 

όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

 

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

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

 

α. παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά το μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο. 

β. παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

δ. εκπληρώθηκαν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, της 

υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή 

είναι: 

α) Τιμολόγιο πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας 

β) Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά 

 

η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/14 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β)  Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 28 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση). 

 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/16 

  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 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 v. 4412/16, 
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β) ο ανάδοχος, 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 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 

αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε 

ευρώ. 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει έως και τρεις (3) μήνες μετά τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
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Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή των 

ειδών, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,  
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αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται 

εγγράφως στο Δήμο Ιλίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (Κάλχου 48-50, 1ος όροφος), προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής 

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου Ιλίου.  

 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Ιλίου. 

  

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, υπερισχύουν τα όσα αναφέρονται στο νομικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. 

 

Παράρτημα Β΄: «Ειδικοί όροι διαγωνισμού» 

(Ανήκει στη με αριθμ.          /2017 Διακήρυξη) 
 

Άρθρο 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, μηχανών γραφείου, εποπτικού υλικού και 
σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
(55.460,70 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμό του 
Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 
 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10.6612.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων 
12.820,77€ 

10.6613.0004 
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού 

και φωτοτυπικού υλικού 
8.348,92€ 

15.6612.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων 
10.546,12€ 

15.6699.0010 Προμήθεια εποπτικού υλικού 23.744,89€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 55.460,70€ 
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Άρθρο 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

1η Ομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης Διεύθυνσης Πολιτισμού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

1 Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων τεμάχιο 3 0,80 € 2,40 € 

2 
Μολύβια με μύτη διατομής 2,5mm 2Β 
χωρίς γόμα. 

τεμάχιο 36 0,76 € 27,36 € 

3 
Μηχανικό μολύβι με μύτη πάχους 
0,5mm 

τεμάχιο 8 2,00 € 16,00 € 

4 
Μύτες HB ή B πάχους 0,5mm σε 
συσκευασία των 12 τεμαχίων 

τεμάχιο 8 0,60 € 4,80 € 

5 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 100 0,33 € 33,00 € 

6 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 45 0,33 € 14,85 € 

7 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 30 0,33 € 9,90 € 

8 
Πράσινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 2 0,33 € 0,66 € 

9 
Μαύροι μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου M (Medium) 

συσκ. 10 0,76 € 7,60 € 

10 
Μπλε μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου M (Medium) 

τεμάχιο 10 0,76 € 7,60 € 

11 
Μπλε μαρκαδόροι για πίνακα 
μελαμίνης με στρογγυλή μύτη 
πάχους 1.5mm-3,0mm 

τεμάχιο 10 1,00 € 10,00 € 

12 
Κίτρινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 3 0,97 € 2,91 € 

13 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 3 0,97 € 2,91 € 

14 
Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 23/8 για συρραφή 50 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο 2 1,40 € 2,80 € 

15 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 12  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με δυνατότητα 
συρραφής τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο 2 10,00 € 20,00 € 
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16 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 6  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικήςκατασκευής που θα 
δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 
6mm και ύψος 4mm. 

τεμάχιο 2 1,50 € 3,00 € 

17 

Χρωματιστά πλαστικά διαχωριστικά 
Α4 των 10 θεμάτων με χώρο στο 
εξώφυλλο για αναγραφή 
περιεχομένων, σε μπλοκ των 100 
φύλλων 

μπλοκ 10 0,50 € 5,00 € 

18 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 
mm x 40 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 10 0,30 € 3,00 € 

19 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 
mm x 75 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 10 0,40 € 4,00 € 

20 
Σελιδοδείκτες 5 μπλοκ διαφορετικών 
χρωμάτων ανά συσκευασία, 50 
φύλλα ανά μπλοκ 

συσκευασία 5 1,10 € 5,50 € 

21 

Κλασέρ από πλαστικό με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη, δηλαδή με 
ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 
28 cm 

τεμάχιο 25 1,20 € 30,00 € 

22 

Διαφανείς θήκες Typotrust ή 
ισοδύναμο, μεγέθους Α4, πάχους 40 
micron, με άνοιγμα ζελατίνας στο 
επάνω μέρος, χωρητικότητας 40 
φύλλων Α4, σε συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 5 5,60 € 28,00 € 

23 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο 
πλευρές (L) σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 1 7,00 € 7,00 € 

24 
ψαλίδια γραφείου μήκους περίπου 
16cm 

τεμάχιο 5 1,60 € 8,00 € 

25 
ψαλίδια μεγάλο γραφείου μήκους 
περίπου 21cm 

τεμάχιο 5 3,00 € 15,00 € 

26 Βάση για ημερολόγιο γραφείου συσκ. 4 3,00 € 12,00 € 

27 
 Κόλλα στικ UHU ή ισοδύναμο για 
χαρτιά τύπου σε σωληνάριο 
χωρητικότητας 21 γρ. 

τεμάχιο 20 1,5 30,00 € 

28 
Ρευστή κόλλα UHU η ισοδύναμο 
γενικής χρήσης σε σωληνάρια 
χωρητικότητας 35 ml 

τεμάχιο 5 1,85 € 9,25 € 

29 
Διορθωτική ταινία μήκους δέκα έξι 
μέτρων (16) και πλάτους 5,00mm 

τεμάχιο 2 2,00 € 4,00 € 
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30 
Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε να 
μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συσκευασία χωρητικότητας 20 ml.  

τεμάχιο 25 1,00 € 25,00 € 

31 Διορθωτικό υγρό σε στυλό, με μπίλια τεμάχιο 5 2,00 € 10,00 € 

32 

Βιβλίο με ριγέ φύλλα με χοντρό 
εξώφυλλο από χαρτόνι, 200 σελίδων, 
διαστάσεων 25εκΧ35εκ για χρήση 
πρακτικών 

τεμάχιο 2 15 30,00 € 

33 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους 
περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα 
μήκους 8 cm 

τεμάχιο 4 1,60 € 6,40 € 

34 

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο 
τύπου SKAG, διαστάσεων 25 cm x 35 
cm 

τεμάχιο 25 0,65 € 16,25 € 

35 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, 
διαστάσεων 90mm X 90mm, σε 
συσκευασία των 500 χαρτιών 

συσκ. 5 1,00 € 5,00 € 

36 Ημεροδείκτης γραφείου 2018 τεμάχιο 15 1,10 € 16,50 € 

37 
Ατζέντα-ημερολόγιο γραφείου 2018 
(μέγεθος βιβλίου) 

τεμάχιο 6 3,00 € 18,00 € 

38 
Ημερολόγιο πλάνο γραφείου έτους 
2018, 35cm x 50cm 

τεμάχιο 2 4,00 € 8,00 € 

39 
Λευκή γόμα μολυβιού διαστάσεων 
20mmΧ65mm 

τεμάχιο 5 0,40 € 2,00 € 

40 

Ξύστρα μεταλλική μίας τρύπας, 
κατάλληλη για όλα τα κλασσικά πάχη 
μολυβιών, με λάμα πολύ καλής 
ποιότητας σε κουτάκι με δύο 
ανταλλακτικά λάμας 

τεμάχιο 3 0,40 € 1,20 € 

41 
Πινέζες χρωματιστές σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

συσκ. 10 1,00 € 10,00 € 

42 

Καρφάκια πίνακα με κεφαλάκι 
χρωματιστό για συγκράτηση 
εγγράφων σε πίνακα ανακοινώσεων 
σε συσκευασία των 20 τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,45 € 4,50 € 

43 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 3 0,60 € 1,80 € 

44 
Μωβ μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 1 0,60 € 0,60 € 

45 
Μαύρο μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 2 0,60 € 1,20 € 

46 
Μεταλλικό ταμπόν διαστάσεων 
8εκΧ12εκ περίπου (Νο. 2), χρώματος 
μπλε,  

τεμάχιο 1 1,00 € 1,00 € 
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47 
Φακέλους μεγάλους, διαστάσεων 
50εκ Χ 40 εκ περίπου 

τεμάχιο 10 0,19 € 1,90 € 

48 

Ταινία σήμανσης κινδύνου ριγωτή, 
κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, 
δρόμων και έργων σε χρώμα 
κόκκινο-άσπρο, μήκους 200 μέτρων 
και πλάτους 7 εκ. 

τεμάχιο 15 2,70 € 40,50 € 

49 
Ταινία αυτοκόλλητη διάφανη, 
συσκευασίας, 5 εκ Χ 66 μέτρων 

τεμάχιο 10 1,45 € 14,50 € 

50 
Ταινία διπλής όψης, 2,5 εκ Χ 33 
μέτρων 

τεμάχιο 7 1,90 € 13,30 € 

51 
Χαρτοταινία συσκευασίας 3 εκ Χ 50 
μέτρων 

τεμάχιο 15 1,30 € 19,50 € 

  Σύνολο 573,69 € 

  Φ.Π.Α. 
24% 

137,69 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 711,38 € 

 
 

    
Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης για το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

52 Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων τεμάχιο 3 0,80 € 2,40 € 

53 

Μεταλλικά αποσυρραπτικά ROMA 
remover η ισοδύναμο, σχήματος 
τανάλιας με εργονομική λαβή και 
αιχμηρή ακίδα, με δυνατότητα 
αποσύρραψης συρνάτων συρραφής 
από 6mm έως 12mm 

τεμάχιο 2 2,00 € 4,00 € 

54 
Μολύβια με μύτη διατομής 2,5mm 2Β 
χωρίς γόμα. 

τεμάχιο 10 0,76 € 7,60 € 

55 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 50 0,33 € 16,50 € 

56 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 0,33 € 1,65 € 

57 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 0,33 € 1,65 € 

58 
Πράσινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 0,33 € 1,65 € 

59 
Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων 
περίπου 20 mm x 65 mm 

τεμάχιο 3 0,40 € 1,20 € 

60 
Διορθωτική ταινία πλάτους 5,00 mm 
και μήκους δέκα έξι (16) μέτρων 

τεμάχιο 3 2,00 € 6,00 € 

61 
Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε να 
μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συκσευασία χωρητικότητας 20 ml. 

τεμάχιο 3 0,76 € 2,28 € 
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62 

Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι 
(fiber) διαστάσεων 25 cm x 35cm, 
κατάλληλο για αρχειοθέτηση 
εγγράφων Α4, με λάστιχο και ράχη 
τουλάχιστον 12 cm 

τεμάχιο 3 2,40 € 7,20 € 

63 

Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση 
κατάλληλο για αρχειοθέτηση 
εγγράφων Α4, με ράχη τουλάχιστον 
10εκ. 

τεμάχιο 3 3,00 € 9,00 € 

64 

Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο 
και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια 
στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 
1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 10 φύλλων 

τεμάχιο 2 3,50 € 7,00 € 

65 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, 
διαστάσεων 90 x 90 mm, σε 
συσκευασία των 500 χαρτιών 

τεμάχιο 3 1,00 € 3,00 € 

66 
Κύβος σημειώσεων (βάση) από 
πλαστικό, με ειδικές θήκες για 
μολύβια, γόμες κ.λπ. 

τεμάχιο 3 1,50 € 4,50 € 

67 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm τεμάχιο 3 1,60 € 4,80 € 

68 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους 
περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα 
μήκους περίπου 8 cm 

τεμάχιο 3 1,00 € 3,00 € 

69 
Βάσεις κολλητικών ταινιών από 
ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για 
ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm 

τεμάχιο 2 2,70 € 5,40 € 

70 
Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) 
διαστάσεων 33 m x 15 mm σε 
συσκευασίες των 10 τεμαχίων 

τεμάχιο 2 5,20 € 10,40 € 

71 
Διαφανείς χάρακες με πατούρα, 
μήκους 30 cm 

τεμάχιο 2 0,50 € 1,00 € 

72 
Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων 
ημερολογίων 

τεμάχιο 3 3,00 € 9,00 € 

73 Επιτραπέζια ημερολόγια τεμάχιο 6 1,20 € 7,20 € 

74 
Ημερολόγιο μηνιαίο πλάνο γραφείου 
35cm x 50cm 

τεμάχιο 2 4,00 € 8,00 € 

75 
Ατζέντα-ημερολόγιο γραφείου 2018 
(μέγεθος βιβλίου) 

τεμάχιο 3 3,00 € 9,00 € 

76 Πινέζες χρωματιστές 100 τεμ. συσκευασία 3 1,00 € 3,00 € 

77 
Ταινία διάφανη συσκευασίας 5 εκ Χ 
66 μέτρα 

τεμάχιο 4 1,45 € 5,80 € 

78 
Ταινίες διπλής όψης 2,5 εκ. Χ 33 
μέτρα 

τεμάχιο 10 1,90 € 19,00 € 

79 Ευρετήριο τηλεφώνων απλό τεμάχιο 4 4,50 € 18,00 € 

80 
Χαρτοταινίες συσκευασίας  5 εκ Χ 50 
μέτρα 

τεμάχιο 8 1,50 € 12,00 € 
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81 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

τεμάχιο 5 0,40 € 2,00 € 

82 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 50 mm Νο 5 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 3 1,00 € 3,00 € 

83 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους 
περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, 
φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 
8 cm μεταξύ τους, διαφανές 
εξώφυλλο και αδιαφανές 
οπισθόφυλλο 

τεμάχιο 15 0,18 € 2,70 € 

84 

Διαφανεις θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4 σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 2 2,50 € 5,00 € 

85 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο 
πλευρές (L) σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 1 7,00 € 7,00 € 

86 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 
mm x 75 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 10 0,40 € 4,00 € 

87 

Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 
mm x 50 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων  

μπλοκ 10 0,30 € 3,00 € 

88 

Μικρά πλαστικά καρτελάκια για 
κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm 
x 55 mm µε κρίκο διαμέτρου περίπου 
20 mm, στα οποία μπορεί να 
προσαρμοστεί μικρή χάρτινη ή 
χαρτονένια ετικέτα κάτω από 
πλαστικό διαφανές κάλλυμα 

τεμάχιο 50 0,10 € 5,00 € 

89 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη 
τύπου 8/32, δηλαδή µε ράχη 8 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 10 1,40 € 14,00 € 

90 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη 
τύπου 4/32, δηλαδή µε ράχη 4 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 10 1,30 € 13,00 € 
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91 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 5 0,97 € 4,85 € 

92 
Κίτρινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 5 0,97 € 4,85 € 

93 
Γαλάζιοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 5 0,97 € 4,85 € 

94 
Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) µε αυτιά και λάστιχο, 
διαστάσεων 25 cm x 35 cm 

τεμάχιο 25 0,60 € 15,00 € 

95 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι µε 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm 
(χρώματος γκρι)  

τεμάχιο 15 0,20 € 3,00 € 

96 

Ταινία σήμανσης κινδύνου ριγωτή 
κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, 
δρόμων και έργων σε χρώμα κόκκινο 
άσπρο, μήκους 200 m και πλάτους 7 
cm  

τεμάχιο 5 2,70 € 13,50 € 

97 
Πίνακας Ανακοινώσεων µε μεταλλικό 
πλαίσιο  60cm x 90cm 

τεμάχιο 3 8,00 € 24,00 € 

98 
Πίνακας Ανακοινώσεων µε μεταλλικό 
πλαίσιο  90cm x120cm 

τεμάχιο 3 10,00 € 30,00 € 

99 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 12  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με δυνατότητα 
συρραφής τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο 1 10,00 € 10,00 € 

100 Θήκη εγγράφων Α4 µε κουμπί τεμάχιο 5 1,00 € 5,00 € 

101 

∆ιαφάνειες μεγέθους Α4 κατάλληλες 
για βιβλιοδεσία (για να καλύπτουν τα 
εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα) σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 7,00 € 7,00 € 

102 
Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) διαφόρων 
χρωμάτων 

τεμάχιο 10 3,50 € 35,00 € 

Σύνολο 406,98 € 

Φ.Π.Α. 24% 97,68 € 

Γενικό σύνολο 504,66 € 

 
 

    
Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

103 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 25 0,33 € 8,25 € 
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104 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 0,33 € 1,65 € 

105 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 10 0,33 € 3,30 € 

106 
Μπλε στυλό ριγέ διαρκείας με λεπτή 
μύτη πάχους 1.0mm τύπου Faber – 
Castel Gold 030 M 

συσκ. 20 
τεμαχίων 

10 8,00 € 80,00 € 

107 
Μπλε στυλό υγρής μελάνης PILOT V5 
0,5 η ισοδύναμο, πάχος μύτης 0,5 
mm, σε συκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 1 10,00 € 10,00 € 

108 
Μαύρο στυλό υγρής μελάνης με μύτη 
πάχους 0.5mm Pilot v5 ή ισοδύναμο 

τεμ. 10 1,00 € 10,00 € 

109 
Μπλε μαρκαδόροι PILOT η 
ισοδύναμο, με στρογγυλή μύτη, 
ανεξίτηλος 

τεμ. 5 0,76 € 3,80 € 

110 
Κόκκινοι μαρκαδόροι PILOT η 
ισοδύναμο, με στρογγυλή μύτη, 
ανεξίτηλος 

τεμ. 5 0,76 € 3,80 € 

111 
Μαύροι μαρκαδόροι PILOT η 
ισοδύναμο, με στρογγυλή μύτη, 
ανεξίτηλος 

τεμ. 5 0,76 € 3,80 € 

112 
Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με πλακέ 
μύτη τύπου B (Broad) 

τεμ. 5 0,76 € 3,80 € 

113 
Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με 
πλακέ μύτη τύπου B (Broad) 

τεμ. 5 0,76 € 3,80 € 

114 
Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με 
πλακέ μύτη τύπου B (Broad) 

τεμ. 10 0,76 € 7,60 € 

115 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμ. 10 0,97 € 9,70 € 

116 
Κίτρινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμ. 10 0,97 € 9,70 € 

117 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκ. 15 0,40 € 6,00 € 

118 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 50 mm Νο 5 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκ. 10 1,00 € 10,00 € 

119 Λάστιχα 80mm κιλό 1 5,00 € 5,00 € 

120 Λάστιχα καλτσοδέτα, 8mmΧ15,5mm κιλό 1 5,00 € 5,00 € 

121 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 
mm x 75 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 15 0,40 € 6,00 € 
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122 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 
mm x 50 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 15 0,30 € 4,50 € 

123 

Κλασέρ από πλαστικό με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη, δηλαδή με 
ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 
28 cm 

τεμ. 12 2,20 € 26,40 € 

124 

Κλασέρ από πλαστικό με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη, δηλαδή με 
ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και πλάτος 
28 cm 

τεμ. 10 2,10 € 21,00 € 

125 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους 
περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, 
φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 
8 cm μεταξύ τους, διαφανές 
εξώφυλλο και αδιαφανές 
οπισθόφυλλο 

τεμ. 25 0,18 € 4,50 € 

126 

Διαφανεις θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκ. 10 2,50 € 25,00 € 

127 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο 
πλευρές (L) σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκ. 10 7,00 € 70,00 € 

128 

Σύρματα για συρραπτικά σχήματος 
Π, MAPED ή ισοδύναμο, Νο 24/6 σε 
συσκευασίες των 1.000 συρμάτων σε 
κάθε κουτί. Δυνατότητα συρραφής 
έως 25 φύλλα βάρους 80γρ/τμ 

τεμάχιο 60 0,45 € 27,00 € 

129 
Σύρματα για μεγάλα συρραπτικά 126 
(24/6) με δυνατότητα συρραφής 20 
έως 23 φύλλων βάρους 80 γρ/τμ 

τεμάχιο 300 0,40 € 120,00 € 

130 

Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 64 σε συσκευασίες των 10 
κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε 
κουτί με δυνατότητα συρραφής έως 
12 φύλλων βάρους 80 γρ/τμ 

συσκ. 15 3,50 € 52,50 € 

131 
 Κόλλα στικ UHU ή ισοδύναμο για 
χαρτιά τύπου σε σωληνάριο 
χωρητικότητας 21 γρ. 

τεμάχιο 5 1,50 € 7,50 € 

132 
Ρευστή κόλλα UHU η ισοδύναμο 
γενικής χρήσης σε σωληνάρια 
χωρητικότητας 35 ml 

τεμάχιο 5 1,85 € 9,25 € 
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133 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm 

τεμάχιο 250 0,20 € 50,00 € 

134 
Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι με 
κορδόνια φακαρόλας, λινόδετο στη 
ράχη, διαστάσεων 25 cm x 35 cm 

τεμ. 8 1,50 € 12,00 € 

135 Θήκη εγγράφων Α4 με κουμπί τεμ. 7 1,00 € 7,00 € 

136 Ημεροδείκτης γραφείου 2018 τεμ. 8 1,50 € 12,00 € 

137 
Λευκή γόμα μολυβιού διαστάσεων 
20mmX65mm 

τεμ. 10 0,40 € 4,00 € 

138 
Συραπτικά μικρά για σύρμα Νο 64, με 
δυνατότητα συρραφής έως 12 φύλλα 
80γρ/τμ, σε κουτί των 10 τεμαχίων 

τεμ. 15 3,50 € 52,50 € 

139 
Πινέζες χρωματιστές σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

συσκ. 5 1,00 € 5,00 € 

140 
ψαλίδια γραφείου μήκους 
τουλάχιστον 16 cm 

τεμ. 5 1,60 € 8,00 € 

141 
ψαλίδια μεγάλο γραφείου μήκους 
τουλάχιστον 21 cm 

τεμ. 2 2,00 € 4,00 € 

142 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους 
περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα 
μήκους 8 cm 

τεμ. 2 1,00 € 2,00 € 

143 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 150 0,60 € 90,00 € 

144 
Μαύρη μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 150 0,60 € 90,00 € 

145 
Μεταλλικό ταμπόν (το μεγαλύτερο 
μέγεθος) 

τεμάχιο 15 1,00 € 15,00 € 

Σύνολο 910,35 € 

Φ.Π.Α. 24% 218,48 € 

Γενικό Σύνολο 1.128,83 € 

 
 

    
Δ΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

146 CD 700MB 50 τεμ. cake  τεμάχιο 6 7,50 € 45,00 € 

147 
DVD-R 50 τεμ. Cake (120 λεπτά 
εγγραφής) 

τεμάχιο 4 7,50 € 30,00 € 

148 
Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο 37 0,90 € 33,30 € 

149 
Ανταλλακτικά μελάνια για στυλό 
τύπου Pilot G2 διάφορα χρώματα  

τεμάχιο 20 1,00 € 20,00 € 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 43 

150 
Ανταλλακτικά μελάνια για στυλό 
τύπου Pilot vball 0,5 διάφορα 
χρώματα  

τεμάχιο 5 1,00 € 5,00 € 

151 

Αυτοκόλλητες ετικέτες γενικής 
χρήσης εκτυπώσιμες Α4 διάφορων 
διαστάσεων, σε συσκευασίες των 
100 φύλλων  

συσκευασία 9 6,00 € 54,00 € 

152 Αυτοκόλλητα γατζάκια (σετ 10) σετ 64 1,00 € 64,00 € 

153 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 
mm x 50 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 17 0,30 € 5,10 € 

154 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 
mm x 75 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 14 0,40 € 5,60 € 

155 
Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες 50X20 
mm σετ 4 χρωμ. 50 τεμ. 

πακέτο 11 1,50 € 16,50 € 

156 
Βάσεις κολλητικών ταινιών από 
ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για 
ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm  

τεμάχιο 3 1,90 € 5,70 € 

157 Βιβλίο διδαχθείσης ύλης  τεμάχιο 23 3,00 € 69,00 € 

158 Βιβλίο ελέγχου σισιτούντων (100 φ.) τεμάχιο 7 16,00 € 112,00 € 

159 
Βιβλίο ημερήσιας λειτουργίας 
Παιδικού Σταθμού  

τεμάχιο 8 3,50 € 28,00 € 

160 

Βιβλίο με 100  φύλλα και εξώφυλλο 
από χοντρό χαρτόνι, διαστάσεων 21 
cm x 30 cm (Παρουσίας 
Προσωπικού) 

τεμάχιο 10 6,00 € 60,00 € 

161 
Βιβλίο πρωτοκόλλου 100 φύλλων με 
εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, 
διαστάσεων 21 cm x 30 cm 

τεμάχιο 5 10,00 € 50,00 € 

162 
Βιβλίο υλικού-αποθήκης  (200 
φύλλων) 

τεμάχιο 9 30,00 € 270,00 € 

163 
Βιβλίο υλικού-αποθήκης (100 
φύλλων)  

τεμάχιο 5 25,00 € 125,00 € 

164 Δελτία εισαγωγής υλικού  τεμάχιο 66 3,50 € 231,00 € 

165 Δελτία εξαγωγής υλικού  τεμάχιο 64 3,50 € 224,00 € 

166 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από δύο 
πλευρές (L) σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

τεμάχιο 1 7,00 € 7,00 € 

167 

Διαφανείς θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 56 2,50 € 140,00 € 
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168 
Διάφανο αυτοκόλλητο ρολό (10 
μέτρα) 

ρολό 8 4,00 € 32,00 € 

169 
Διορθωτική ταινία μήκους δέκα έξι 
(16) μέτρων και πλάτους 5,00 mm 

τεμάχιο 22 2,00 € 44,00 € 

170 
Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας Α4 χάρτινο  
(100 τεμ.) 250 gr 

συσκευασία 7 5,00 € 35,00 € 

171 Επιτραπέζια ημερολόγια έτους 2018 τεμάχιο 9 1,20 € 10,80 € 

172 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους 
περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, 
φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 
8 cm μεταξύ τους, διαφανές 
εξώφυλλο και αδιαφανές 
οπισθόφυλλο μόνο σε κόκκινο, 
πράσινο και μπλε σκούρο  χρώμα  

τεμάχιο 36 0,18 € 6,48 € 

173 Ημερολόγιο 9,5 cm x 7 cm 12φυλλο τεμάχιο 875 0,20 € 175,00 € 

174 
Ημερολόγιο μηνιαίο πλάνο γραφείου 
35cm x 50cm 

τεμάχιο 9 4,00 € 36,00 € 

175 
Ημερολόγιο φύλλο/ημέρα σπιράλ 
μεγάλο   

τεμάχιο 12 4,60 € 55,20 € 

176 
Θήκες χάρτινες για CD σε 
συσκευασία των 50 τεμ. 

τεμάχιο 1 1,20 € 1,20 € 

177 Καρμπόν φύλλο Α4 φύλλα 35 0,20 € 7,00 € 

178 Καρφίτσες  πακέτο 8 0,80 € 6,40 € 

179 Καρφίτσες χρωματιστές πακέτο 18 1,10 € 19,80 € 

180 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη 
τύπου 4/32, δηλαδή με ράχη 4 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 24 1,20 € 28,80 € 

181 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη 
τύπου 8/32, δηλαδή με ράχη 8 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 18 1,40 € 25,20 € 

182 Κλασέρ με κρίκους τεμάχιο 5 1,40 € 7,00 € 

183 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 19 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 7 0,50 € 3,50 € 

184 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 25 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 3 0,90 € 2,70 € 

185 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 32 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 4 1,00 € 4,00 € 

186 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 41 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 5 1,40 € 7,00 € 

187 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 51 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 7 2,00 € 14,00 € 

188 Κόλλες αναφοράς (πακέτο 10 φυλ.)  πακέτο 28 0,50 € 14,00 € 
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189 
Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) 
διαστάσεων 33 m x 15 mm σε 
συσκευασίες των 10 τεμαχίων 

τεμάχιο 30 5,20 € 156,00 € 

190 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους 
περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα 
μήκους περίπου 8 cm 

τεμάχιο 17 1,00 € 17,00 € 

191 Κουτί με λάστιχο 12 εκ. τεμάχιο 15 2,10 € 31,50 € 

192 Κουτί με λάστιχο 3 εκ. τεμάχιο 13 1,54 € 20,02 € 

193 Κουτί με λάστιχο 5 εκ. τεμάχιο 16 1,75 € 28,00 € 

194 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml 

τεμάχιο 5 0,60 € 3,00 € 

195 
Κύβος σημειώσεων (βάση) από 
πλαστικό, με ειδικές θήκες για 
μολύβια γόμες κλπ  

τεμάχιο 11 1,50 € 16,50 € 

196 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, 
διαστάσεων 90 x 90 mm, σε 
συσκευασία των 500 χαρτιών 

συσκευασία 38 1,00 € 38,00 € 

197 
Λευκές γόμες για μολύβι, διαστάσεων 
περίπου 20 mm x 65 mm 

τεμάχιο 33 0,40 € 13,20 € 

198 Μαρκαδόροι πέρλα τεμάχιο 27 3,50 € 94,50 € 

199 Μαρκαδόροι τύπου uni-ball τεμάχιο 25 1,50 € 37,50 € 

200 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 38 0,97 € 36,86 € 

201 
Μαρκαδόρος Pilot ή ισοδύναμο, 
ασημί 

τεμάχιο 32 1,70 € 54,40 € 

202 
Μαρκαδόρος τύπου Pilot ή ισοδύναμο 
χρυσός 

τεμάχιο 32 1,70 € 54,40 € 

203 

Μεταλλικά αποσυρραπτικά ROMA 
remover η ισοδύναμο, σχήματος 
τανάλιας με εργονομική λαβή και 
αιχμηρή ακίδα, με δυνατότητα 
αποσύρραψης συρνάτων συρραφής 
από 6mm έως 12mm 

τεμάχιο 3 2,00 € 6,00 € 

204 

Μεταλλικές ξύστρες μίας τρύπας, 
κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη 
μολυβιών, με λάμα πολύ καλής 
ποιότητας, σε κουτάκι με 2 
ανταλλακτικά λάμας 

τεμάχιο 6 0,40 € 2,40 € 

205 

Μικρά πλαστικά καρτελάκια για 
κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm 
x 55 mm με κρίκο διαμέτρου περίπου 
20 mm, στα οποία μπορεί να 
προσαρμοστεί μικρή χάρτινη ή 
χαρτονένια ετικέτα κάτω από 
πλαστικό διαφανές κάλυμμα 

τεμάχιο 43 0,10 € 4,30 € 
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206 Μολύβια με γόμα   τεμάχιο 109 0,35 € 38,15 € 

207 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL fine η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 123 0,30 € 36,90 € 

208 Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων τεμάχιο 17 0,80 € 13,60 € 

209 Μπλόκ σημειώσεων Α5 ριγέ 50 φ. τεμάχιο 9 0,70 € 6,30 € 

210 

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο SKAG 
ή ισοδύναμο , διαστάσεων 25 cm x 
35 cm 

τεμάχιο 720 0,65 € 468,00 € 

211 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm 
(χρώματος γκρι) 

τεμάχιο 10 0,20 € 2,00 € 

212 
Ντοσιέ δίφυλλο σεμιναρίου με κλιπ 
Α4 

τεμάχιο 9 3,00 € 27,00 € 

213 
Ξύστρα βαρελάκι διπλή πλαστική 
τύπου faber castell 

τεμάχιο 47 1,20 € 56,40 € 

214 
Ξύστρα επιτραπέζια χειρός με 
μανιβέλα 

τεμάχιο 2 5,00 € 10,00 € 

215 

Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο 
και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια 
στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 
1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 10 φύλλων 

τεμάχιο 5 3,50 € 17,50 € 

216 
Πινέζες χρωματιστές, συσκευασία 
100 τεμ. 

συσκευασία 6 1,00 € 6,00 € 

217 
Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε να 
μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συκσευασία χωρητικότητας 20 ml.  

τεμάχιο 37 1,00 € 37,00 € 

218 Στυλό τύπου faber χρυσαφί τεμάχιο 17 1,00 € 17,00 € 

219 Στυλό τύπου pilot G2  0,5 τεμάχιο 119 1,30 € 154,70 € 

220 Στυλό τύπου pilot vball 0.5 τεμάχιο 60 1,40 € 84,00 € 

221 Στυλό τύπου pilot χρυσός-ασημί τεμάχιο 18 1,30 € 23,40 € 

222 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 12 0,40 € 4,80 € 

223 
Συνδετήρες VETO ή ισοδύναμο, 
μεταλλικοί, μήκους 50 mm Νο 5 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 15 1,00 € 15,00 € 

224 
Συνδετήρες VETO ή ισοδύναμο, 
μεταλλικοί 78 mm, No. 7 σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 13 1,70 € 22,10 € 

225 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 38mm Νο 4 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 26 0,40 € 10,40 € 
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226 

Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 64 σε συσκευασίες των 10 
κουτιών με 1000 σύρματα σε κάθε 
κουτί με δυνατότητα συρραφής έως 
12 φύλλων βάρους 80 γρ/τμ, σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 35 3,50 € 122,50 € 

227 
Σύρματα για μεγάλα συρραπτικά 126 
(24/6) με δυνατότητα συρραφής 20 
έως 23 φύλλων βάρους 80 γρ/τμ 

τεμάχιο 290 0,40 € 116,00 € 

228 
Σύρματα συρραπτικού τοίχου για το 
συρραπτικό τοίχου που θα 
προσφερθεί 

τεμάχιο 16 4,00 € 64,00 € 

229 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 12  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με δυνατότητα 
συρραφής τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο 7 10,00 € 70,00 € 

230 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 6  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικής κατασκευής που θα 
δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 
6mm και ύψος 4mm. 

τεμάχιο 9 4,50 € 40,50 € 

231 
Συρραπτικό τοίχου για διχάλα 6-14 
mm 

τεμάχιο 6 15,00 € 90,00 € 

232 
Ταινία αυτοκόλλητη διάφανη 
συσκευασίας 

τεμάχιο 83 1,05 € 87,15 € 

233 Ταινίες διπλής όψης τεμάχιο 28 1,90 € 53,20 € 

234 Τετράδια 100 φύλλων  τεμάχιο 2 2,50 € 5,00 € 

235 Τετράδια 50 φύλλα τεμάχιο 15 1,00 € 15,00 € 

236 Φακαρόλες ράχη 8 εκ.  τεμάχιο 17 1,10 € 18,70 € 

237 
Τετράδιο ριγέ Α4 με χοντρό, σκληρό 
εξώφυλλο 100 σελ. ριγέ 

τεμάχιο 2 8,00 € 16,00 € 

238 Χάρακας 40 εκ τεμάχιο 3 0,70 € 2,10 € 

239 Χάρακας 50 εκ τεμάχιο 4 0,80 € 3,20 € 

240 
Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 
mm x 125 mm, 50 φύλλα 

τεμάχιο 20 0,80 € 16,00 € 

241 
Χαρτί Α4 χρωματιστό έντονο 80 gr 
(πακέτο 500 φ.) 

πακέτο 54 6,50 € 351,00 € 

242 
Χαρτί Α4 χρωματιστό παλ 80 gr 
(πακέτο 500 φ.) 

πακέτο 42 6,50 € 273,00 € 

243 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους 
περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα 
μήκους 8 cm 

τεμάχιο 1 1,00 € 1,00 € 

244 Χαρτοταινίες χρωματιστές τεμάχιο 23 1,50 € 34,50 € 
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245 

Χρωματιστά πλαστικά διαχωριστικά 
Α4 των 10 θεμάτων με χώρο στο 
εξώφυλλο για αναγραφή 
περιεχομένων, σε συσκευασίες των 
10 φύλλων 

συσκευασία 10 1,00 € 10,00 € 

246 Ψαλίδι ζικ ζακ τεμάχιο 19 2,00 € 38,00 € 

247 Ψαλίδια γραφείου 21 εκ τεμάχιο 18 2,50 € 45,00 € 

248 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 εκ τεμάχιο 15 1,60 € 24,00 € 

249 Ψαλίδια παιδικά μικρά τεμάχιο 75 1,00 € 75,00 € 

      Σύνολο 5.369,96 € 

      Φ.Π.Α. 24% 1.288,79 € 

      Γενικό Σύνολο  6.658,75 € 

 
 

    
Ε΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

250 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος, small 
μαύρου χρώματος 

τεμάχιο  25 1,00 € 25,00 € 

251 
Μηχανικό μολύβι με μύτη πάχους 
0,5mm με ενσωματωμένη γόμα στο 
καπάκι 

τεμάχιο  25 1,00 € 25,00 € 

252 
Μηχανικό μολύβι σχεδίου με μύτη 
πάχους 0,5 mm 

τεμάχιο  12 1,60 € 19,20 € 

253 
Μηχανικό μολύβι σχεδίου με μύτη 
πάχους 0,7 mm 

τεμάχιο  12 1,60 € 19,20 € 

254 
Μηχανικό μολύβι ROTRING 800+ 
SILVER 0,7 mm (+ Stylus Hibrid) 

τεμάχιο  2 80,00 € 160,00 € 

255 
Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,5 mm σε 
συσκευασία των 12 τεμαχίων 

συσκευασία 36 0,60 € 21,60 € 

256 
Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,7 mm σε 
συσκευασία των 12 τεμαχίων 

συσκευασία 16 0,60 € 9,60 € 

257 
Μολύβια με μύτη διατομής 2,5mm 2Β 
χωρίς γόμα. 

τεμάχιο  180 0,76 € 136,80 € 

258 Μολύβια με γόμα τεμάχιο  60 0,50 € 30,00 € 

259 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL ORIGINAL 
η ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  1.500 0,33 € 495,00 € 

260 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL η ισοδύναμο με διαφανές 
στέλεχος 

τεμάχιο  150 0,33 € 49,50 € 

261 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  150 0,33 € 49,50 € 

262 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL ORIGINAL 
FINE η ισοδύναμο με διαφανές 
στέλεχος 

τεμάχιο  105 0,33 € 34,65 € 
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263 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL FINE η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  55 0,30 € 16,50 € 

264 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL FINE η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  76 0,30 € 22,80 € 

265 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL SOFT η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος και 
πάχος μύτης 1,2mm 

τεμάχιο  30 0,30 € 9,00 € 

266 
Στυλό με ενσωματωμένη βάση και 
ελατήριο 

τεμάχιο  8 4,00 € 32,00 € 

267 
Στυλό PILOT G2 η ισοδύναμο, με 
πάχος μύτης 0,7 mm, μπλε χρώμα 

τεμάχιο  3 1,20 € 3,60 € 

268 
Στυλό PILOT G2 η ισοδύναμο, με 
πάχος μύτης 0,7 mm, κόκκινο χρώμα 

τεμάχιο  3 1,20 € 3,60 € 

269 
Στυλό PILOT G2 η ισοδύναμο, με 
πάχος μύτης 0,7 mm, μαύρο χρώμα 

τεμάχιο  3 1,20 € 3,60 € 

270 
Μπλε στυλό υγρής μελάνης PILOT V5 
0,5 η ισοδύναμο, πάχος μύτης 0,5 
mm, σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 3 10,00 € 30,00 € 

271 
Μαύρο στυλό υγρής μελάνης PILOT 
V5 0,5 η ισοδύναμο, πάχος μύτης 0,5 
mm, σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 2 10,00 € 20,00 € 

272 
Κόκκινο στυλό υγρής μελάνης PILOT 
V5 0,5 η ισοδύναμο, πάχος μύτης 0,5 
mm, σε συσκεύασα των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 1 10,00 € 10,00 € 

273 
Μπλε μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου Μ (Medium) 

τεμάχιο  91 0,76 € 69,16 € 

274 
Μαύροι μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου Μ (Medium) 

τεμάχιο  108 0,76 € 82,08 € 

275 
Κόκκινοι μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου Μ (Medium) 

τεμάχιο 25 0,76 € 19,00 € 

276 
Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο  31 0,76 € 23,56 € 

277 
Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο  20 0,76 € 15,20 € 

278 
Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο  8 0,76 € 6,08 € 

279 
Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με μύτη 
τύπου B (BROAD) 

τεμάχιο  21 0,76 € 15,96 € 

280 
Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με 
μύτη τύπου B (BROAD) 

τεμάχιο  68 0,76 € 51,68 € 

281 
Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι με 
μύτη τύπου B (BROAD) 

τεμάχιο  37 0,76 € 28,12 € 

282 
Κίτρινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο  100 0,97 € 97,00 € 
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283 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο  85 0,97 € 82,45 € 

284 
Ροζ μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο  5 0,97 € 4,85 € 

285 
Πράσινοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο  25 0,97 € 24,25 € 

286 
Γαλάζιοι μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο  50 0,97 € 48,50 € 

287 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 120 0,40 € 48,00 € 

288 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 50 mm Νο 5 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 120 1,00 € 120,00 € 

289 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 38mm, Νο 4 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,40 € 4,00 € 

290 
Συνδετήρες VETO ή ισοδύναμο, 
μεταλλικοί 78 mm, No. 7 σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 5 1,70 € 8,50 € 

291 
Λάστιχα καλτσοδέτα, 8 mm X 15,5 
mm 

κιλό 9 5,00 € 45,00 € 

292 Λάστιχα 80mm σακουλάκι 100gr τεμάχιο 3 2,00 € 6,00 € 

293 Ταινίες διπλής όψης 5 μέτρων  τεμάχιο  2 1,90 € 3,80 € 

294 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 75 
mm x 75 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

τεμάχιο  200 0,40 € 80,00 € 

295 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά κίτρινα 
χαρτάκια σημειώσεων διαστάσεων 50 
mm x 50 mm, σε μπλοκ των 100 
τεμαχίων 

μπλοκ 250 0,30 € 75,00 € 

296 
Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι 15 mm X 
50 mm, σε συσκευασία των 500 
φύλλων, σε διάφορα χρώματα 

τεμάχιο 20 3,00 € 60,00 € 

297 
Αυτοκόλλητες ετικέτες γενικής 
χρήσης, εκτυπώσιμες, Α4, σε 
συσκευασία των 100 φύλλων 

συσκευασία 10 5,00 € 50,00 € 
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298 

Ετικέτα χάρτινη σε ρολό (transfer) 
βάρους 200 γρμ., διαστάσεων 98 
mmX 72 mm, Α΄ όψη: δύο (2) 
χρώματα, Β΄ όψη: ένα (1) χρώμα, 
συμπεριλαμβανομένου του φιλμ και 
της μελανοταινίας (ribbon), σε 
συσκευασία (ρολό) των 1.000 
τεμαχίων 

συσκευασία 1 50,00 € 50,00 € 

299 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 12  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με δυνατότητα 
συρραφής τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο  15 10,00 € 150,00 € 

300 

Συρραπτική μηχανή χειρός, ROMA 
Maestri PRIMULA 6  ή ισοδύναμο, 
μεταλλικήςκατασκευής που θα 
δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 
6mm και ύψος 4mm. 

τεμάχιο  10 4,50 € 45,00 € 

301 

Επιτραπέζια συρραπτική μηχανή 
βαρέως τύπου, με δυνατότητα 
συρραφής έως 240 φύλλων βάρους 
80 γρ/τμ και να δέχεται ανταλλακτικά 
μεγέθους από 23/6-23/20 

τεμάχιο  3 45,00 € 135,00 € 

302 
Συρραπτικά μεγάλα για σύρματα 126 
(24/6) με δυνατότητα συρραφής 20 
έως 23 φύλλων βάρους 80 γρ/τμ 

τεμάχιο  33 0,40 € 13,20 € 

303 

Σύρματα για συρραπτικά σχήματος 
Π, MAPED ή ισοδύναμο, Νο 24/6 σε 
συσκευασίες των 1.000 συρμάτων σε 
κάθε κουτί. Δυνατότητα συρραφής 
έως 25 φύλλα βάρους 80γρ/τμ 

τεμάχιο  180 0,45 € 81,00 € 

304 

Σύρματα για συρραπτικά σχήματος 
Π, MAPED ή ισοδύναμο, Νο 10 σε 
συσκευασίες των 1.000 συρμάτων σε 
κάθε κουτί. Δυνατότητα συρραφής 
έως 15 φύλλα βάρους 80γρ/τμ, σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 18 4,00 € 72,00 € 

305 

Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 64 (πλάτους 6 mm) σε 
συσκευασίες των 10 κουτιών με 1000 
σύρματα σε κάθε κουτί 

συσκευασία 120 3,50 € 420,00 € 

306 
Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 23/8 για συρραφή 50 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  23 1,40 € 32,20 € 

307 
Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 23/12 συρραφή 90 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  14 1,30 € 18,20 € 
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308 
Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 23/13 σε συσκευασίες των 1000 
τεμαχίων 

τεμάχιο  2 1,40 € 2,80 € 

309 
Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 23/17 για συρραφή 120 φύλλων 
σε συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  13 1,60 € 20,80 € 

310 
Σύρματα για συρραπτικά σχήματος Π 
Νο 23/20 για συρραφή 120 φύλλων 
σε συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  13 3,10 € 40,30 € 

311 

Μεταλλικά αποσυρραπτικά ROMA 
remover η ισοδύναμο, σχήματος 
τανάλιας με εργονομική λαβή και 
αιχμηρή ακίδα, με δυνατότητα 
αποσύρραψης συρμάτων συρραφής 
από 6mm έως 12mm 

τεμάχιο  25 2,00 € 50,00 € 

312 

Γόμες για μελάνι (μπλε πλευρά) και 
μολύβι (κόκκινη πλευρά), 
διαστάσεων περίπου 20 mm X 50 
mm 

τεμάχιο  20 0,40 € 8,00 € 

313 
Λευκή γόμα μολυβιού διαστάσεων 
20mmΧ65mm 

τεμάχιο  80 0,40 € 32,00 € 

314 

Ξύστρα μεταλλική μίας τρύπας, 
κατάλληλη για όλα τα κλασσικά πάχη 
μολυβιών, με λάμα πολύ καλής 
ποιότητας σε κουτάκι με δύο 
ανταλλακτικά λάμας 

τεμάχιο  28 0,40 € 11,20 € 

315 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα μήκους 
περίπου 18 cm και μεταλλική λάμα 
μήκους περίπου 8 cm 

τεμάχιο  53 1,00 € 53,00 € 

316 
Ανταλλακτικά για κοπίδια 12 εκ., σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 10 1,60 € 16,00 € 

317 
Ανταλλακτικά για κοπίδια 8 εκ., σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 10 1,20 € 12,00 € 

318 
Καφέ ταινία συσκευασίας, σε 
συσκευασία των 6 τεμαχίων 

συσκευασία 5 7,80 € 39,00 € 

319 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για κύβο, 
διαστάσεων 90 x 90 mm, σε 
συσκευασία των 500 χαρτιών 

τεμάχιο  90 1,00 € 90,00 € 

320 
Κύβος σημειώσεων (βάση) από 
πλαστικό, με ειδικές θήκες για 
μολύβια γόμες κλπ  

τεμάχιο  24 1,50 € 36,00 € 

321 
Διορθωτική ταινία μήκους δέκα έξι 
μέτρων (16) και πλάτους 5,00mm 

τεμάχιο  80 2,00 € 160,00 € 

322 
Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε να 
μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συσκευασία χωρητικότητας 20 ml.  

τεμάχιο  80 1,00 € 80,00 € 

323 Διορθωτικό υγρό σε στυλό, με μπίλια τεμάχιο  35 2,00 € 70,00 € 
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324 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη 
τύπου 4/32, δηλαδή με ράχη 4 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm και 
δυνατότητα αλλαγής ετικέτας 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  108 1,30 € 140,40 € 

325 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη 
τύπου 8/32, δηλαδή με ράχη 8 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm και 
δυνατότητα αλλαγής ετικέτας 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  160 1,40 € 224,00 € 

326 
Κλασέρ από πλαστικό με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη, με ράχη 8 
cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm. 

τεμάχιο 160 2,20 € 352,00 € 

327 
Κλασέρ από πλαστικό με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη, με ράχη 4 
cm, ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm. 

τεμάχιο 5 2,10 € 10,50 € 

328 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους 
περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, 
φύλλα Α4 κτλ. με οπές σε απόσταση 
8 cm μεταξύ τους, διαφανές 
εξώφυλλο και αδιαφανές 
οπισθόφυλλο μόνο σε κόκκινο, 
πράσινο και μπλε σκούρο  χρώμα  

τεμάχιο  152 0,18 € 27,36 € 

329 
Ντοσιέ με ζελατίνες Α4, 10 θέσεων, 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  21 0,70 € 14,70 € 

330 
Ντοσιέ Σουπλ ή ισοδύναμο (ντοσιέ 
παρουσίασης) Α4 100 θέσεων, 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  20 2,65 € 53,00 € 

331 
Ντοσιέ Σουπλ ή ισοδύναμο (ντοσιέ 
παρουσίασης) Α4 60 θέσεων, 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  21 1,67 € 35,07 € 

332 
Ντοσιέ Σουπλ ή ισοδύναμο (ντοσιέ 
παρουσίασης) Α4 20 θέσεων, 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  14 0,90 € 12,60 € 

333 

Διαφανείς θήκες Typotrust ή 
ισοδύναμο, μεγέθους Α4, πάχους 40 
micron, με άνοιγμα ζελατίνας στο 
επάνω μέρος, χωρητικότητας 40 
φύλλων Α4, σε συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 20 5,60 € 112,00 € 

334 

Διαφανείς θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 53 2,50 € 132,50 € 
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335 

Διαφανείς θήκες Α4, ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm ανοικτές από 2 
πλευρές (L) σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 7,00 € 140,00 € 

336 

Χρωματιστά πλαστικά διαχωριστικά 
Α4 των 10 θεμάτων με χώρο στο 
εξώφυλλο για αναγραφή 
περιεχομένων, σε συσκευασίες των 
10 φύλλων 

συσκευασία 38 1,00 € 38,00 € 

337 
Μεταλλικό ταμπόν διαστάσεων 8 cm 
x 12 cm περίπου (Νο 2) 

τεμάχιο  16 1,00 € 16,00 € 

338 
 Κόλλα στικ UHU ή ισοδύναμο για 
χαρτιά τύπου σε σωληνάριο 
χωρητικότητας 21 γρ. 

τεμάχιο  34 1,50 € 41,14 € 

339 
Ρευστή κόλλα UHU η ισοδύναμο 
γενικής χρήσης σε σωληνάρια 
χωρητικότητας 35 ml 

τεμάχιο  30 1,85 € 55,50 € 

340 

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο, 
SKAG η ισοδύναμο, διαστάσεων 25 
cm x 35 cm 

τεμάχιο  550 0,50 € 275,00 € 

341 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm 
(χρώματος γκρι) 

τεμάχιο  2.000 0,20 € 400,00 € 

342 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι χωρίς 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 cm 
(χρώματος ροζ και γαλάζιου) 

τεμάχιο 100 0,15 € 15,00 € 

343 
Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι με 
κορδόνια φακαρόλας, λινόδετο στη 
ράχη, διαστάσεων 25 cm x 35 cm 

τεμάχιο  500 0,90 € 450,00 € 

344 Θήκη εγγράφων Α4 με κουμπί τεμάχιο 5 1,00 € 5,00 € 

345 

Κουτί αρχείου από χοντρό χαρτόνι 
(fiber) διαστάσεων 25 εκ Χ 35 εκ, 
κατάλληλο για αρχειοθέτηση 
εγγράφων Α4, με λάστιχο και ρ΄χη 
τουλάχιστον 12 εκ. 

τεμάχιο 10 1,80 € 18,00 € 

346 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο για 
αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με  
ράχη 10 cm   

τεμάχιο  56 3,00 € 168,00 € 

347 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο για 
αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με  
ράχη 15 cm   

τεμάχιο  25 3,00 € 75,00 € 

348 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο για 
αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με  
ράχη τουλάχιστον 20 cm   

τεμάχιο  50 3,50 € 175,00 € 

349 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο για 
αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με  
ράχη τουλάχιστον 30 cm   

τεμάχιο  20 1,70 € 34,00 € 
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350 

Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο 
και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια 
στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 
1,2 mm, κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 10 φύλλων 

τεμάχιο  5 3,50 € 17,50 € 

351 

Περφορατέρ 2 τρυπών με μεταλλική 
βάση με δυνατότητα διάτρησης 40 
φύλλων, αριθμός τρυπών: 2, με 
διάμετρο τρυπών 6 mm και βάθος 
διάτρησης 13 mm. Να διαθέτει οδηγό 
τρυπήματος και δοχείο αχρήστων 

τεμάχιο 1 5,00 € 5,00 € 

352 

Περφορατέρ 2 τρυπών από μέταλλο 
και πλαστικό, με οδηγό για ακρίβεια 
στο τρύπημα και χώρο τουλάχιστον 
12 mm, κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 65 φύλλων 

τεμάχιο  3 25,00 € 75,00 € 

353 
Φάκελοι κίτρινοι KRAFT η ισοδύναμο, 
με κυψέλες, διαστάσεων 16 εκ Χ 18 
εκ 

τεμάχιο  90 0,23 € 20,70 € 

354 
Φάκελοι κίτρινοι KRAFT η ισοδύναμο, 
με κυψέλες, διαστάσεων 24 εκ Χ 34 
εκ 

τεμάχιο  60 0,30 € 18,00 € 

355 
Κολλητικές ταινίες (σελοτέιπ) 
διαστάσεων 33 m x 15 mm σε 
συσκευασίες των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 30 5,20 € 156,00 € 

356 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm τεμάχιο  39 1,60 € 62,40 € 

357 
Βάσεις κολλητικών ταινιών από 
ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες για 
ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 mm  

τεμάχιο  28 2,00 € 56,00 € 

358 
Πίνακας Ανακοινώσεων με μεταλλικό 
πλαίσιο  90cm x1290cm 

τεμάχιο  2 10,00 € 20,00 € 

359 

Μικρά πλαστικά καρτελάκια για 
κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 mm 
x 55 mm με κρίκο διαμέτρου περίπου 
20 mm, στα οποία μπορεί να 
προσαρμοστεί μικρή χάρτινη ή 
χαρτονένια ετικέτα κάτω από 
πλαστικό διαφανές κάλυμμα 

τεμάχιο  50 0,10 € 5,00 € 

360 
Διαφανείς χάρακες με πατούρα, 
μήκους 30 εκ. 

τεμάχιο  10 0,50 € 5,00 € 

361 

Κλιμακόμετρο Rotring η ισοδύναμο, 
με κλίμακες 1:10, 1:100, 1:25, 1:250, 
1:75, 1:750, 1:50, 1:500, 1:20, 
1:200, 1:125, 1:1250 

τεμάχιο  2 10,00 € 20,00 € 

362 
Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων, 100 
φύλλων, με εξώφυλλο από χοντρό 
χαρτόνι, διαστάσεων 17 εκ Χ 25 εκ 

τεμάχιο  12 3,30 € 39,60 € 
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363 
Βιβλίο με ριγέ φύλλα με χοντρό 
εξώφυλλο από χαρτόνι , 200 σελίδων 
διαστάσεων 25 cm x 35 cm 

τεμάχιο  11 13,00 € 143,00 € 

364 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml 

τεμάχιο  30 0,60 € 18,00 € 

365 
Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) διαφόρων 
χρωμάτων 

τεμάχιο  31 3,50 € 108,50 € 

366 
Κόλλες αναφοράς (πακέτο των 10 
φύλλων) 

τεμάχιο  10 0,50 € 5,00 € 

367 Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 φύλλων τεμάχιο  33 0,80 € 26,40 € 

368 
Καρφίτσες δείκτες χρωματιστές, σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 1 1,50 € 1,50 € 

369 
Ημερολόγιο μηνιαίο πλάνο γραφείου 
35cm x 50cm 

τεμάχιο  13 4,00 € 52,00 € 

370 Επιτραπέζια ημερολόγια τεμάχιο  134 1,10 € 147,40 € 

371 
Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων 
ημερολογίων 

τεμάχιο  9 3,00 € 27,00 € 

372 
Χαρτοταινίες συσκευασίας 5 εκ Χ 50 
μ 

τεμάχιο 2 1,50 € 3,00 € 

373 Ταινία διάφανη συσκευασίας  τεμάχιο  14 1,50 € 21,00 € 

374 Τηλεφωνικό ευρετήριο απλό τεμάχιο  5 3,00 € 15,00 € 

375 
Ατζέντα-ημερήσιο ημερολόγιο 2018, 
διαστάσεων 17 εκ Χ 25 εκ 

τεμάχιο  65 3,00 € 195,00 € 

376 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 25 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 3 0,90 € 2,70 € 

377 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 32 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 3 1,00 € 3,00 € 

378 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 41 
χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 2 1,40 € 2,80 € 

379 

Ταινία σήμανσης κινδύνου ριγωτή, 
κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, 
δρόμων και έργων σε χρώμα 
κόκκινο-άσπρο, μήκους 200 μέτρων 
και πλάτους 7 εκ. 

τεμάχιο  1 2,70 € 2,70 € 

380 
Μαρκαδόρος πίνακα 6,2mm ΗΙΤΕΧΤ 
(Μπλε ή κόκκινο ή μαύρο) 

τεμάχιο  3 0,77 € 2,31 € 

381 Ψαλίδι ζιγκ ζαγκ 16 εκ, μεταλλικό τεμάχιο  1 2,00 € 2,00 € 

382 
Καθαριστικός πεπιεσμένος αέρας σε 
σπρέι 

τεμάχιο  4 4,00 € 16,00 € 

383 
Γνήσιο ρολό εισιτηρίων για 
εκτυπωτές Qmatic σειράς ΤΡ3150 

τεμάχιο  20 15,00 € 300,00 € 

384 
Αυτοκόλλητες ετικέτες κατάλληλες 
για CD/DVD, σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 2 10,00 € 20,00 € 

385 
Οπτικοί δίσκοι CD-R, σε συσκευασία 
Cake Box 50 τεμαχίων 

συσκευασία 4 7,50 € 30,00 € 
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386 
Χάρτινες θήκες για CD με παράθυρο, 
σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 4 1,20 € 4,80 € 

387 
Βιβλίο με 200 ριγέ φύλλα και 
εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, 
διαστάσεων 21 cm x 30 cm 

τεμάχιο 10 8,00 € 80,00 € 

Σύνολο 8.790,98 € 

Φ.Π.Α. 24% 2.109,84 € 

Γενικό Σύνολο 10.900,82 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 19.904,43 € 

 
 

    

 
 

    
2η Ομάδα: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 

Α΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Διεύθυνσης Πολιτισμού 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας  

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

388 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α4 
Πακέτο (500 

Φ.) 
90 3,00 € 270,00 € 

Σύνολο 270,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 64,80 € 

Γενικό Σύνολο 334,80 € 

      Β΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας  

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

389 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α4 
Πακέτο (500 

Φ.) 
20 3,00 € 60,00 € 

390 
Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus 
white  πακέτο 250φ. 

τεμ. 4 4,00 € 16,00 € 

391 
Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus 
creme  πακέτο 250φ. 

τεμ. 4 5,00 € 20,00 € 

Σύνολο 96,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 23,04 € 

Γενικό σύνολο 119,04 € 

      Γ΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

392 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α4 
Πακέτο (500 

Φ.) 
500 3,00 € 1.500,00 € 

393 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α3 
Πακέτο (500 

Φ.) 
3 6,00 € 18,00 € 

Σύνολο 1.518,00 € 
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Φ.Π.Α. 24% 364,32 € 

Γενικό Σύνολο 1.882,32 € 

      Δ΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

394 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α4 
Πακέτο (500 

Φ.) 
270 3,00 € 810,00 € 

395 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α3 
Πακέτο (500 

Φ.) 
7 6,00 € 42,00 € 

Σύνολο 852,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 204,48 € 

Γενικό Σύνολο 1.056,48 € 

      Ε΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί λοιπών υπηρεσιών του Δήμου 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

396 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α4 
Πακέτο (500 

Φ.) 
1600 3,00 € 4.800,00 € 

397 Φωτοαντιγραφικό χαρτί  μεγέθους Α3 
Πακέτο (500 

Φ.) 
20 6,00 € 120,00 € 

398 Χαρτί Α4 100 γρ (CIE τουλ. 168) 
Πακέτο των 

500 
20 10,50 € 210,00 € 

399 Χαρτί Α4 120 γρ (CIE τουλ. 168) 
Πακέτο των 

250 
10 8,50 € 85,00 € 

Σύνολο 5.215,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.251,60 € 

Γενικό Σύνολο 6.466,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 9.859,24€ 

 
 

    

 
 

    
3η Ομάδα: Προμήθεια εποπτικού υλικού 

Α΄ Υποομάδα: Εποπτικό Υλικό Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας  

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

400 ΄Αμμος διακοσμητική βάζο 50 gr τεμάχιο 14 1,70 € 23,80 € 

401 Αβγά φελιζόλ 8εκ. (σετ 3 τεμ.) σετ 101 1,00 € 101,00 € 

402 Ανάγλυφο διάφορα σχέδια (καρδιές, 
τριαντάφυλλο κλπ σετ 10 τεμ., Α4) 

σετ 9 3,50 € 31,50 € 

403 Αστέρια φελιζόλ (σετ 5 τεμ.) σετ 16 1,00 € 16,00 € 

404 Αστερίας (σετ 100)  σετ 7 5,00 € 35,00 € 

405 Ατλακόλ 1lt τεμάχιο 46 4,00 € 184,00 € 
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406 Αυτοκόλλητα 3D  τεμάχιο 6 0,90 € 5,40 € 

407 Αυτοκόλλητα διάφορα σχέδια  σετ 11 0,90 € 9,90 € 

408 Αυτοκόλλητες χάρτινες μπορντούρες 
σετ 4 τεμάχια 1 μέτρου 

σετ 7 7,50 € 52,50 € 

409 Αφρώδεις πεταλούδες (σετ 100 τεμ.) σετ 14 2,00 € 28,00 € 

410 Αφρώδη διακοσμητικά (καρδιές, 
έλατα, αστέρια κλπ σετ 40 τεμ. )  

σετ 25 2,00 € 50,00 € 

411 Βερνίκι πηλού τεμάχιο 4 3,00 € 12,00 € 

412 Γάζα γύψου καλλιτεχνίας σε ρολό 
μήκος 270 cm και πλάτος 15 cm. 

τεμάχιο 33 4,00 € 132,00 € 

413 Γιρλάντα αποκριάτικη 12 m τεμάχιο 13 1,00 € 13,00 € 

414 Γύψος καλλιτεχνίας σε κουτί 1 kgr τεμάχιο 4 2,41 € 9,64 € 

415 Δακτυλομπογιές 1 λίτρο τεμάχιο 35 5,00 € 175,00 € 

416 Διπλόκαρφα  τεμάχιο 36 0,60 € 21,60 € 

417 Δίχτυ ρολλό διάφορα χρώματα  τεμάχιο 11 3,00 € 33,00 € 

418 Ζελατίνες περιτυλίγματος διάφορα 
χρώματα 70Χ100 

τεμάχιο 140 0,35 € 49,00 € 

419 Καβαλέτο ξύλινο 2 όψεων 
52Χ54Χ108 

τεμάχιο 3 60,00 € 180,00 € 

420 Καλούπια φόρμες με πλάστη σετ 30 1,30 € 39,00 € 

421 Κανσόν  70Χ100 διάφορα χρώματα 
220 gr 

τεμάχιο 805 0,70 € 563,50 € 

422 Κανσόν 50Χ70 διάφορα χρώματα τεμάχιο 1580 0,40 € 632,00 € 

423 Κανσόν Α4 220 gr (σετ 100 φύλλα) 
μονόχρωμα 

σετ 51 7,50 € 382,50 € 

424 Κανσόν Α4 220 gr χρωματιστά 
(πακέτο 100 φύλλων)  

πακέτο 43 8,00 € 344,00 € 

425 Κανσόν μπλόκ 22Χ33 10 χρώματα  τεμάχιο 7 1,00 € 7,00 € 

426 Καραμελόχαρτα 250 τεμ. πακέτο 12 3,60 € 43,20 € 

427 Καρδιές πέρλες πακέτο 11 2,50 € 27,50 € 

428 Καρδιές φελιζόλ 40 χιλ. ( σετ 9 τεμ.) σετ 18 1,00 € 18,00 € 

429 Κηρομπογιές τύπου GIOTTO (σετ 24 
τεμ) 

τεμάχιο 61 3,50 € 213,50 € 

430 Κόλλα διαφανής 1lt τεμάχιο 34 4,00 € 136,00 € 

431 Κόλλα λευκή 1000 ml τεμάχιο 13 4,00 € 52,00 € 

432 Κόλλα σιλικόνης ράβδος 30 cm τεμάχιο 510 0,40 € 204,00 € 

433 Κόλλα στιγμής  Logo ή ισοδύναμο τεμάχιο 52 2,50 € 130,00 € 

434 Κόλλα υφάσματος  τεμάχιο 5 2,50 € 12,50 € 

435 Κόλλες UHU 125ml ή ισοδύναμο  τεμάχιο 253 3,50 € 885,50 € 

436 Κόλλες UHU 33 ml ή ισοδύναμο  τεμάχιο 369 1,50 € 553,50 € 

437 Κόλλες UHU glitter διάφορα χρώματα 
15 gr ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 151 1,50 € 226,50 € 

438 Κόλλες UHU TACK ή ισοδύναμο τεμάχιο 43 1,80 € 77,40 € 

439 Κόλλες UHU στικ 21 gr, ή ισοδύναμο τεμάχιο 382 1,50 € 573,00 € 

440 Κόλλες UHU στικ 8 gr, ή ισοδύναμο τεμάχιο 120 1,00 € 120,00 € 

441 Κομφετί σακουλάκι 30 gr τεμάχιο 24 0,20 € 4,80 € 
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442 Κορδέλα  ιριζέ διάφορα χρώματα 
1,5mm Χ 50m 

τεμάχιο 45 3,50 € 157,50 € 

443 Κορδέλα καρώ διάφορα χρώματα 
1,5mm Χ 50m 

τεμάχιο 58 4,00 € 232,00 € 

444 Κορδέλα σατέν διάφορα χρώματα 
1εκ 

τεμάχιο 66 1,50 € 99,00 € 

445 Κορδόνι δέρμα διάφορα χρώματα 
1mm X 5m 

τεμάχιο 28 1,90 € 53,20 € 

446 Κορδόνι ποντικοουρά διάφορα 
χρώματα 2mmX50m 

τεμάχιο 36 3,50 € 126,00 € 

447 Κορδόνι τρίκλωνο φυσικό, 
χρωματιστό 4mmX50m  

τεμάχιο 17 4,50 € 76,50 € 

448 Κορδόνι χρυσό - ασημί 2mm X 50m τεμάχιο 37 3,50 € 129,50 € 

449 Κουδουνάκια διάφορα χρώματα πακέτο 71 1,50 € 106,50 € 

450 Κουμπιά καρώ (80 τεμ.) σετ 21 6,90 € 144,90 € 

451 Κουμπιά χειροτεχνίας (σετ 10 τεμ.) σετ 42 1,20 € 50,40 € 

452 Κουτάλες ξύλινες  τεμάχιο 205 1,00 € 205,00 € 

453 Κοχύλια πλαστικά ( πακέτο 250 γρ )  πακέτο 10 6,00 € 60,00 € 

454 Κοχύλια φυσικά (πακέτο 1 κιλό ) πακέτο 4 10,00 € 40,00 € 

455 Λαδοπαστέλ τύπου GIOTTO (σετ 12 
τεμ) 

πακέτο 4 2,00 € 8,00 € 

456 Λάστιχο λευκό 8 χιλ. (10 μ.) τεμάχιο 42 2,20 € 92,40 € 

457 Λάστιχο στρογγυλό (10 μ.) τεμάχιο 31 2,10 € 65,10 € 

458 Λινάτσα διάφορα χρώματα 1,30Χ1,00 τεμάχιο 27 4,00 € 108,00 € 

459 Μαγικός καθρέφτης 50Χ100 τεμάχιο 2 30,00 € 60,00 € 

460 Μαλλί 90 γρ.  τεμάχιο 38 1,50 € 57,00 € 

461 Μανταλάκια μισά ( σετ 200 τεμ.) σετ 6 6,50 € 39,00 € 

462 Μανταλάκια φυσικό χρώμα ξύλινα 
(σετ 10 τεμ) 

σετ 67 1,80 € 120,60 € 

463 Μανταλάκια χρωματιστά μικρά ( σετ 
10 τεμ)  

σετ 53 1,50 € 79,50 € 

464 Μαρκαδόροι ζωγραφικής μονόχρωμοι 
πλενόμενοι χοντροί (πακέτο 12 τεμ.) 

πακέτο 41 3,60 € 147,60 € 

465 Μαρκαδόροι πλενόμενοι  χοντροί 
τύπου GIOTTO (πακέτο 48 τεμ. )  

πακέτο 124 8,00 € 992,00 € 

466 Μαρκαδόροι πλενόμενοι λεπτοί τύπου 
GIOTTO (πακέτο 96 τεμ.) 

πακέτο 26 6,00 € 156,00 € 

467 Μαρκαδόροι πλενόμενοι τύπου 
GIOTTO (πακέτο 24 τεμ. ) λεπτοί 

πακέτο 22 3,00 € 66,00 € 

468 Μαρκαδόροι σφραγίδες (πακέτο 6 
τεμ.) 

πακέτο 12 3,30 € 39,60 € 

469 Μαρκαδόροι υφάσματος (σετ 10 
χρώματα)  

πακέτο 5 3,50 € 17,50 € 

470 Ματάκια με βλεφαρίδες έγχρωμα ( 
σετ 20 τεμ. )  

σετ 26 1,00 € 26,00 € 

471 Ματάκια μεγάλα ( σετ 50 τεμ. )  σετ 87 1,80 € 156,60 € 

472 Ματάκια μεσαία ( σετ 50 τεμ.)  σετ 106 1,00 € 106,00 € 
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473 Μεταξόχαρτο σετ 10 τεμ.  τεμάχιο 8 1,50 € 12,00 € 

474 Μπαλάκια τσόχας παστέλ (64 τεμ) σετ 8 8,70 € 69,60 € 

475 Μπάλες φελιζόλ 10 εκ.   τεμάχιο 150 0,60 € 90,00 € 

476 Μπάλες φελιζόλ 8 εκ.  τεμάχιο 310 0,50 € 155,00 € 

477 Μπαλόνια κατασκευών (σετ 50 τεμ.) τεμάχιο 4 1,50 € 6,00 € 

478 Μπαλόνια μεταλιζέ (σετ 12 τεμ.) τεμάχιο 24 1,00 € 24,00 € 

479 Μπαλόνια συνήθη (σετ 24 τεμ.) τεμάχιο 14 1,50 € 21,00 € 

480 Μπλόκ γλασέ τεμάχιο 25 1,00 € 25,00 € 

481 Νερομπογιές τύπου GIOTTO (12 
χρώματα με πινέλο) 

τεμάχιο 25 2,50 € 62,50 € 

482 Ξυλάκια ( σετ 50 τεμ.  )  σετ 51 1,30 € 66,30 € 

483 Ξυλάκια λεπτά (σετ 200 τεμ. 20 εκ.) σετ 30 1,80 € 54,00 € 

484 Ξύλινα κομμάτια δέντρου τεμάχιο 31 2,00 € 62,00 € 

485 Ξυλομπογιές τύπου GIOTTO χονδρές 
 (πακέτο 24 τεμ. )  

πακέτο 128 8,00 € 1.024,00 € 

486 Παγιέτες καρδιές 14mm  πακέτο 10 2,00 € 20,00 € 

487 Παλέτες ζωγραφικής τεμάχιο 9 0,78 € 7,02 € 

488 Πάνινη θήκη τοίχου κρεμαστή με 
τσέπες (Π25 Χ Υ61) 

τεμάχιο 1 9,00 € 9,00 € 

489 Πασχαλίτσες ξύλινες διακοσμητικές 
(σετ 144 τεμ.)  

σετ 16 5,50 € 88,00 € 

490 Πέρλες λουλούδια τεμάχιο 14 1,60 € 22,40 € 

491 Πετραδάκι ψιλό διακοσμητικό βάζο 
500 gr 

τεμάχιο 6 3,50 € 21,00 € 

492 Πηλός  λευκός 500 gr τύπου DAS τεμάχιο 63 2,00 € 126,00 € 

493 Πηλός κεραμικός χρωματιστός 500 gr 
τύπου DAS 

τεμάχιο 20 2,00 € 40,00 € 

494 Πιάτα χάρτινα τεμάχιο 1440 0,20 € 288,00 € 

495 Πίνακες από καμβά (20Χ30) τεμάχιο 18 1,20 € 21,60 € 

496 Πίνακες φελλού 40Χ60 τεμάχιο 4 3,50 € 14,00 € 

497 Πινέλα (σετ 12 τεμ)  σετ 17 2,20 € 37,40 € 

498 Πινέλα Νο 10 τεμάχιο 106 0,60 € 63,60 € 

499 Πινέλα Νο 6 τεμάχιο 55 0,40 € 22,00 € 

500 Πιστολάκι σιλικόνης 60w τεμάχιο 9 13,00 € 117,00 € 

501 Πλαστελίνη σόγιας (κουτί 11 
χρώματα) 

τεμάχιο 25 1,92 € 48,00 € 

502 Πλαστελίνη τύπου RECORD (κουτί 11 
χρώματα) 

πακέτο 44 1,50 € 66,00 € 

503 Πλαστικά καλούπια γύψου, πηλού  
διάφορα σχέδια 6Χ4 εκ. 

σετ 9 5,00 € 45,00 € 

504 Πομ-Πονς ( σετ 100 τεμ.)  σετ 58 1,20 € 69,60 € 

505 Ποτήρια φελιζόλ 8 εκ. τεμάχιο 1250 0,10 € 125,00 € 

506 Πούλιες διάφορες πακέτο πακέτο 40 1,90 € 76,00 € 

507 Πούλιες λουλούδια πακέτο 17 1,20 € 20,40 € 

508 Πούλιες πεταλούδες πακέτο 15 1,20 € 18,00 € 

509 Πούπουλα μεγάλα  13,5 cm (πακέτο 
30 τεμ) 

πακέτο 37 1,00 € 37,00 € 
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510 Πούπουλα μικρά 9,5 cm (πακέτο 50 
τεμ) 

πακέτο 35 1,50 € 52,50 € 

511 Ριζόχαρτο ρολό 20 μ.  τεμάχιο 14 4,00 € 56,00 € 

512 Ρολά βαφής 3 σχέδια σετ 35 6,00 € 210,00 € 

513 Σελοφάν χρωματιστό ρολό 25 μ. τεμάχιο 11 6,50 € 71,50 € 

514 Σερπαντίνες ανα ρολό 100 gr τεμάχιο 25 0,35 € 8,75 € 

515 Σημαιάκια με σκοινί 12 cm x 16 cm 
10 μ. 

τεμάχιο 2 2,50 € 5,00 € 

516 Σπρέυ χιόνι τεμάχιο 8 1,90 € 15,20 € 

517 Σπρέυ χρυσό - ασημί τεμάχιο 28 1,90 € 53,20 € 

518 Στένσιλ κορνίζες  διάφορα σχέδια τεμάχιο 3 5,50 € 16,50 € 

519 Σύρμα κατασκευών καρούλι 3 
χιλιοστά, 80 μ. 

τεμάχιο 8 3,80 € 30,40 € 

520 Σύρμα πίπας ( σετ 100 τεμ. )  σετ 60 1,70 € 102,00 € 

521 Σύρμα πίπας μαλλιά (10 τεμ. 3 
χρώματα) 

σετ 9 2,50 € 22,50 € 

522 Σύρμα πίπας μεταλιζέ (σετ 50 τεμ.)  σετ 28 1,90 € 53,20 € 

523 Σφραγίδες γεωμετρικά σχήματα ( σετ 
10 τεμ.)  

σετ 3 7,50 € 22,50 € 

524 Σφραγίδες οικογένεια ( σετ 10 τεμ. )  σετ 1 7,50 € 7,50 € 

525 Ταινίες διπλής όψης  10 μέτρα  τεμάχιο 34 1,50 € 51,00 € 

526 Τέμπερα  ακρυλική 300 ml τεμάχιο 24 4,00 € 96,00 € 

527 Τέμπερα  μεταλιζέ 300  ml  τεμάχιο 37 3,50 € 129,50 € 

528 Τέμπερα  χρυσή 500 ml τεμάχιο 13 4,50 € 58,50 € 

529 Τέμπερες  1000 ml τεμάχιο 166 3,50 € 581,00 € 

530 Τέμπερες υφάσματος 125 ml τεμάχιο 1 3,00 € 3,00 € 

531 Τετράγωνες και στρογγυλές πέρλες πακέτο 13 3,00 € 39,00 € 

532 Τούλι ύφασμα αράχνη μέτρο 25 1,30 € 32,50 € 

533 Τσάντα 37Χ28Χ11 τεμάχιο 562 0,40 € 224,80 € 

534 Τσάντα σχεδίου πλαστική 55Χ75Χ5  τεμάχιο 2 8,50 € 17,00 € 

535 Τσόχα  ( σετ 10 χρώματα)  σετ 15 2,50 € 37,50 € 

536 Τσόχα ρολό 5 μέτρων  τεμάχιο 9 10,00 € 90,00 € 

537 Τσόχινα αστέρια, καρδιές,  
λουλούδια, κλπ ( σετ 60 τεμ.)  

σετ 31 1,60 € 49,60 € 

538 Φελλός πάχους 2mm μήκους 8 m 
πλάτους 50 cm 

τεμάχιο 3 14,00 € 42,00 € 

539 Φελλός πάχους 2mm σε φύλλα 
60Χ90 cm 

τεμάχιο 28 2,50 € 70,00 € 

540 Φιγουροκόπτες  διάφορα σχέδια 
μεγάλοι 

τεμάχιο 37 4,00 € 148,00 € 

541 Φιγουροκόπτες  διάφορα σχέδια 
μικροί 

τεμάχιο 8 2,50 € 20,00 € 

542 Φτερά χρωματιστά ( σετ 100 gr )  σετ 25 3,50 € 87,50 € 

543 Φύλλα βελουτέ τεμάχιο 25 1,00 € 25,00 € 

544 Φωσφορούχο χαρτόνι τεμάχιο 36 0,80 € 28,80 € 

545 Χαλίκι διακοσμητικό ( πακέτο 2,5 
κιλά )  

πακέτο 4 7,50 € 30,00 € 
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546 Χάντρες maxi ( σετ 100 τεμ.)  σετ 14 4,00 € 56,00 € 

547 Χάντρες ξύλινες γίγας ( σετ 90 τεμ.)  σετ 7 3,50 € 24,50 € 

548 
Χάντρες ξύλινες περλέ ( σετ 100 τεμ. 
)  

σετ 15 3,50 € 52,50 € 

549 Χαρτί βελουτέ 70Χ100 τεμάχιο 105 1,00 € 105,00 € 

550 Χαρτί γκοφρέ  πουά, ργέ 2,5 μ. τεμάχιο 51 1,30 € 66,30 € 

551 Χαρτί γκοφρέ διάφορα χρώματα τεμάχιο 480 0,35 € 168,00 € 

552 Χαρτί γκοφρέ μεταλιζέ διάφορα 
χρώματα 

τεμάχιο 42 1,60 € 67,20 € 

553 Χαρτί γλασέ διάφορα χρώματα  τεμάχιο 161 0,25 € 40,25 € 

554 Χαρτί κυψελωτό 35 cm X 50 cm τεμάχιο 3 3,20 € 9,60 € 

555 Χαρτί μέτρου διάφορα χρώματα  κιλό 256 2,20 € 563,20 € 

556 Χαρτί τριμμένο για collage (8 
χρώματα) 

τεμάχιο 2 11,50 € 23,00 € 

557 Χαρτιά ντεκουπάζ  τεμάχιο 33 2,10 € 69,30 € 

558 Χαρτόνι ανάγλυφο (220 gr, 50Χ70) 
διάφορα σχέδια  και χρώματα 

τεμάχιο 85 1,55 € 131,75 € 

559 
Χαρτόνι διάφορα σχέδια 50Χ70 
βράχος, βυθός, έναστρος ουρανός, 
καρδιές λουλούδια, χριστούγεννα κ.α 

τεμάχιο 73 1,50 € 109,50 € 

560 Χαρτόνι ιριδίζον  ( σετ 10 τεμ.)  σετ 21 4,50 € 94,50 € 

561 Χαρτόνι καρώ 50Χ70 διάφορα 
χρώματα 

τεμάχιο 115 0,50 € 57,50 € 

562 Χαρτόνι μακέτας 5 χιλ. 50Χ70 τεμάχιο 29 3,00 € 87,00 € 

563 Χαρτόνι μακέτας 8 χιλ. 50Χ70 τεμάχιο 22 3,00 € 66,00 € 

564 Χαρτόνια μεταλιζέ 50Χ70 τεμάχιο 124 0,40 € 49,60 € 

565 Χαρτόνια μεταλιζέ ρολό διπλής όψης 
50Χ80 

τεμάχιο 16 0,85 € 13,60 € 

566 Χαρτόνια ολογραφικά (50Χ70 σετ 
10χρώματα) 

σετ 26 12,90 € 335,40 € 

567 Χαρτόνια οντουλέ διάφορα χρώματα τεμάχιο 308 0,60 € 184,80 € 

568 Χαρτόνια ουράνιο τόξο τεμάχιο 27 1,00 € 27,00 € 

569 Χαρτόνια ουράνιο τόξο κυματιστό τεμάχιο 10 1,00 € 10,00 € 

570 Χόρτο σε ρολό 50Χ70 cm. τεμάχιο 20 4,00 € 80,00 € 

571 Χόρτο φυσικό διάφορα χρώματα 30 
gr 

τεμάχιο 98 1,30 € 127,40 € 

572 Χρυσόσκονη αλατιέρα 150 gr τεμάχιο 90 4,00 € 360,00 € 

573 Χρυσόσκονη διάφορα χρώματα 
αλατιέρα 8 gr σετ 6 χρωμάτων 

σετ 36 2,70 € 97,20 € 

574 Χρυσόχαρτο διπλής όψης 50 cm x70 
cm 

τεμάχιο 24 1,00 € 24,00 € 

575 Χρώματα 3D τύπου Puffy  ( σετ 10) 
10,5 ml 

σετ 9 4,50 € 40,50 € 

      Σύνολο 
19.026,61 

€ 

      Φ.Π.Α. 24% 4.566,39€ 

      
Γενικό Σύνολο  

23.593,00 
€ 
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Β΄ Υποομάδα: Εποπτικό Υλικό Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας  

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

576 
Τέμπερα σε μπουκάλι 500 ml σε 19 
έντονα χρώματα υψηλής επικάλυψης. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 6x18,5 εκ. 

μπουκάλι 4 2,24 € 8,96 € 

577 

Πηλός λευκός 500 gr. LUNA - Πηλός 
από φυσικά υλικά. Στεγνώνει 
σταδιακά στον αέρα και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε 
καλούπια αλλά και για γλυπτική. 

τεμάχιο  6 1,40 € 8,40 € 

578 

Ξυλάκια παγωτού χρωματιστά 11,5 
cm - Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 
σε διάφορα χρώματα. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 11,5x1 εκ. 

σετ 3 0,52 € 1,56 € 

579 

Χάρτινες μπορντούρες 
Χριστουγέννων - Ειδικές για κάρτες 
Χριστουγέννων.Το σετ περιλαμβάνει 
6 διαφορετικά σχέδια, 20 τεμάχια 
ανά σχέδιο. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 20,5x2 εκ. 

σετ 1 3,26 € 3,26 € 

580 
Χρυσόσκονη 6 χρώματα των 8 gr σε 
αλατιέρες 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2,2x8,5 εκ. 

σετ 2 2,14 € 4,28 € 

581 
Μαρκαδόροι χοντροί 24 τεμαχίων 
τύπου GIOTTO TURBO MAXI 
(συσκευασία 24 χρωμάτων) 

σετ 7 4,65 € 32,55 € 

582 
Μαρκαδόροι λεπτοί 24 τεμαχίων 
τύπου GIOTTO TURBO COLOR (σετ 
24 χρωμάτων) 

σετ 7 2,41 € 16,87 € 

583 Σετ 5 πινέλα πλακέ - Σε blister. σετ 3 2,17 € 6,51 € 

584 Σετ 5 πινέλα στρογγυλά - Σε blister. σετ 3 2,17 € 6,51 € 

585 

Χαρτόνι πουά/ριγέ 50x70 cm, 300 gr 
- Σε φύλλα 50x70 εκ, 300 γρ.     (7 
χρώματα επιλογής). 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 50x70 εκ. 

τεμάχιο  3 1,10 € 3,30 € 

586 

Χαρτόνι πουά 50x70 cm, 300 gr - Σε 
φύλλα 50x70 εκ, 300 γρ. (4 χρώματα 
επιλογής). 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 50x70 εκ. 

τεμάχιο  3 1,10 € 3,30 € 

587 

Χαρτόνια κανσόν Α4 21χ29 cm 100 
φύλλα 10 χρώματα - Σετ 100 
φύλλων Α4 (21x29) εκ. σε 10 
χρώματα,  220 γρ. Διαστάσεις 
(ΜxΠxΥ): 100x70 εκ. 

σετ 1 10,20 € 10,20 € 
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588 

Βελουτέ μπλόκ 25x35 cm 10 
χρωμάτων - Μπλοκ 10 χρωμάτων, σε 
φύλλα (25x35) εκ. Ειδικό για 
κατασκευή μασκών, φυσικών τοπίων, 
δακτυλόκουκλων κ.λπ. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 35x25 εκ. 

μπλοκ 2 2,13 € 4,26 € 

589 Κόλλα stick LUNA 40 gr 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 3,5 εκ. 

τεμάχιο  7 0,97 € 6,79 € 

590 
Κόλλα λευκή σε πλαστικό μπουκάλι 
90 gr - Λευκή κόλλα χειροτεχνίας. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 3x14,5 εκ. 

τεμάχιο  7 0,82 € 5,74 € 

      Γενικό Σύνολο  122,49 € 

      Φ.Π.Α. 24% 29,40 € 

      Γενικό Σύνολο  151,89 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 
23.744,89

€ 

 
 

    

 
 

    
4η Ομάδα: Προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Α΄ Υποομάδα: Σφραγίδες για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολιτισμού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

591 

Μηχανική σφραγίδα τίτλου 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗ» διαστάσεων 4cmΧ2cm  τεμάχιο  1 16,00 € 16,00 € 

592 
Μηχανική σφραγίδα τίτλου 
«ΔΩΡΕΑΝ» διαστάσεων 4cmΧ2cm τεμάχιο  1 16,00 € 16,00 € 

Σύνολο 32,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 7,68 € 

Γενικό Σύνολο 39,68 € 

     
 

Β΄ Υποομάδα: Σφραγίδες για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

593 

Σφραγίδα ξύλινη διαστάσεων 5 εκ. 
Χ 2 εκ. (τριών γραμμών), για τα 
οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας. 

τεμάχιο  8 8,00 € 64,00 € 

Σύνολο 64,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 15,36 € 

Γενικό Σύνολο 79,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 119,04€ 
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5η Ομάδα: Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Α΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου για την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

594 

Κοπτική μεταλλική μηχανή για κόλλες 
έως Α3, με δυνατότητα κοπής έως 15 
φύλλων. με ακρυλική ασφάλεια που 
διαχωρίζει την λεπίδα από τα χέρια. 
Εγγύηση 2 ετών από τον 
κατασκευαστή. 

τεμάχιο 1 55,00 € 55,00 € 

595 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) με 
οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης των 
4 αριθμητικών πράξεων και μνήμη, 
διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 2 6,00 € 12,00 € 

      Σύνολο 67,00 € 

      Φ.Π.Α. 24% 16,08 € 

      Γενικό Σύνολο  83,08 € 

      Β΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

596 

Κοπτική μεταλλική μηχανή για κόλλες 
έως Α3, με δυνατότητα κοπής έως 15 
φύλλων. με ακρυλική ασφάλεια που 
διαχωρίζει την λεπίδα από τα χέρια. 
Εγγύηση 2 ετών από τον 
κατασκευαστή. 

τεμάχιο 1 55,00 € 55,00 € 

597 

Αριθμομηχανή τύπου CASIO MS-
80VER,με μεγάλη οθόνη, 8 ψηφίων 
LCD, λειτουργία ηλιακή & 
μπαταρίας,διαστάσεις 10,3 Χ 14,5 cm  

τεμάχιο 1 15,00 € 15,00 € 

598 
Μηχανή βιβλιοδεσίας χειροκίνητη με 
πλαστικό σπιράλ (μέγιστο μέγεθος 51 
mm) 

τεμάχιο 1 80,00 € 80,00 € 

599 Χαρτοταινίες αριθμομηχανής (6 εκ.)  τεμάχιο 5 1,00 € 5,00 € 

600 Χαρτοταινίες 2 εκ τεμάχιο 39 0,90 € 35,10 € 

601 Χαρτοταινίες 4 εκ τεμάχιο 59 1,50 € 88,50 € 

602 

Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC 
μεγέθους Α4 κατάλληλες για 
βιβλιοδεσία, πάχους 140 Mic (για να 
καλύπτουν τα εξώφυλλα και τα 
οπισθόφυλλα) σε συσκευασία 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 1 7,00 € 7,00 € 
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603 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 10 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 5 3,90 € 19,50 € 

604 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 6 9,20 € 55,20 € 

605 Φύλλα  πλαστικοποίησης Α4 100 
micron 100 τεμ.   

πακέτο 11 16,00 € 176,00 € 

606 Φύλλα πλαστικοποίησης Α3 100 
micron 100 τεμ.           

πακέτο 9 32,00 € 288,00 € 

      Σύνολο 824,30 € 

      Φ.Π.Α. 24% 197,83 € 

      Γενικό Σύνολο  1.022,13 € 

 
          

Γ΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

607 

Μηχανή βιλβιοδεσίας πλαστικού 
σπιράλ, μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4, 
με δυνατότητα προσαρμογής 
αριθμού οπών, μέγιστη δυνατότητα 
διάτρησης 18 φύλλα, μέγιστη 
δεσμευτική ικανότητα 450 φύλλα 

τεμάχιο 1 145,00 € 145,00 € 

608 

Μηχανή πλαστικοποίησης με 
δυνατότητα ρύθμισης της 
θερμοκρασίας. Θερμή και ψυχρή 
πλαστικοποίηση, με χρόνο 
προθέρμανσης 3-5 λεπτά, με δείκτη 
ετοιμότας, μέγιστο πάχος 
πλαστικοποίησης film 0,6 mm,  

τεμάχιο 1 76,00 € 76,00 € 

609 

Χαρτιά μεγέθους Α4, χρωματιστά, 
βάρους 220γρ/τμ, κατάλληλα για 
βιβλιοδεσία, σε συσκευασία 100 
φύλλων 

τεμάχιο 5 7,00 € 35,00 € 

610 
Διαφάνειες μεγέθους Α4, για 
βιβλιοδεσία, βάρους 140 mic, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

τεμάχιο 3 7,00 € 21,00 € 

611 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 9,20 € 9,20 € 

612 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 22 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 2 11,61 € 23,22 € 
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613 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 45 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 2 10,56 € 21,12 € 

614 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 51 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 11,61 € 11,61 € 

      Σύνολο 342,15 € 

      Φ.Π.Α. 24% 82,12 € 

      Γενικό Σύνολο  424,27 € 

      
Δ΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για το Αυτοτελές Τμήματος Αθλητισμού, 
Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

615 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) με 
οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης των 
4 αριθμητικών πράξεων και μνήμη, 
διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 1 6,00 € 6,00 € 

616 

Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC 
μεγέθους Α4 κατάλληλες για 
βιβλιοδεσία, πάχους 140 Mic  σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 1 7,00 € 7,00 € 

      Σύνολο 13,00 € 

      Φ.Π.Α. 24% 3,12 € 

      Γενικό Σύνολο  16,12 € 

      Ε΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για τη Διεύθυνση Πολιτισμού 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

617 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) με 
οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης των 
4 αριθμητικών πράξεων και μνήμη, 
διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 2 6,00 € 12,00 € 
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618 

Αριθμομηχανή με χαρτοταινία 
διαστάσεων 67,5 Χ 196 Χ 317 με 
εγγύηση 2 έτη, ευδιάκριτη μεγάλη 
οθόνη 12 ψηφίων, ταχύτητα 
εκτύπωσης 2,4 
γραμμές/δευτερόλεπτο, δίχρωμη 
εκτύπωση με μελανωτήρα, πλήκτρο 
εσωτερικής αφαίρεσης, πλήκτρο 
Delta%, διπλό σύστημα τροφοδοσίας 
(μπαταρίας και μετασχηματιστής 
ρεύματος) και αναλώσιμα (5 
χαρτοταινίες και 1 μελάνι) και οθόνη 
12 ψηφίων, με δυνατότητα 
εκτέλεσης των 4 πράξεων και 
πλήκτρο %, με μνήμη και δίχρωμης 
εκτύπωσης 

τεμάχιο 1 50,00 € 50,00 € 

619 
Χαρτοταινία απλή, διαστάσεων 57 
mm X 25 mm για αριθμομηχανή, σε 
συσκευασία των 10 τεμ. 

συσκευασία 2 2,50 € 5,00 € 

      Σύνολο 67,00 € 

      Φ.Π.Α. 24% 16,08 € 

      Γενικό Σύνολο  83,08 € 

      ΣΤ΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτικ
ή Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

620 

Αριθμομηχανή με χαρτοταινία 
διαστάσεων 67,5 Χ 196 Χ 317 με 
εγγύηση 2 έτη, ευδιάκριτη μεγάλη 
οθόνη 12 ψηφίων, ταχύτητα 
εκτύπωσης 2,4 
γραμμές/δευτερόλεπτο, δίχρωμη 
εκτύπωση με μελανωτήρα, πλήκτρο 
εσωτερικής αφαίρεσης, πλήκτρο 
Delta%, διπλό σύστημα τροφοδοσίας 
(μπαταρίας και μετασχηματιστής 
ρεύματος) και αναλώσιμα (5 
χαρτοταινίες και 1 μελάνι)και οθόνη 
12 ψηφίων, με δυνατότητα 
εκτέλεσης των 4 πράξεων και 
πλήκτρο %, με μνήμη και δίχρωμης 
εκτύπωσης 

τεμάχιο 1 50,00 € 50,00 € 
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621 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) με 
οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης των 
4 αριθμητικών πράξεων και μνήμη, 
διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 5 6,00 € 30,00 € 

622 

Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC 
μεγέθους Α4 κατάλληλες για 
βιβλιοδεσία, πάχους 140 Mic  σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 1 7,00 € 7,00 € 

623 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 10 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 3,90 € 3,90 € 

624 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 12 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 5,55 € 5,55 € 

625 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 16 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 7,60 € 7,60 € 

626 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 9,20 € 9,20 € 

627 

Χαρτιά μεγέθους Α4, χρωματιστά, 
βάρους 80 γρ/τμ, κατάλληλα για 
βιβλιοδεσία, σε συσκευασία 500 
φύλλων 

τεμάχιο 1 5,00 € 5,00 € 

628 

Χαρτιά μεγέθους Α4, χρωματιστά, 
βάρους 160 γρ/τμ, κατάλληλα για 
βιβλιοδεσία, σε συσκευασία 500 
φύλλων 

τεμάχιο 5 6,00 € 30,00 € 

629 
Ταινία για αριθμομηχανή CASIO DR 
420 TER 

τεμάχιο 2 0,30 € 0,60 € 

630 
Ταινία για αριθμομηχανή OLIVETTI 
SUMMA 32 

τεμάχιο 8 0,30 € 2,40 € 

631 
Ταινία για αριθμομηχανή MARATHON 
1260 

τεμάχιο 2 0,30 € 0,60 € 

632 
Μελάνι για αριθμομηχανή CASIO DR 
420 TER 

τεμάχιο 1 2,60 € 2,60 € 

633 
Μελάνι για αριθμομηχανή OLIVETTI 
SUMMA 32 

τεμάχιο 3 2,60 € 7,80 € 

634 
Μελάνι για αριθμομηχανή 
MARATHON 1260 

τεμάχιο 1 2,60 € 2,60 € 

      Σύνολο 164,85 € 
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      Φ.Π.Α. 24% 39,56 € 

      Γενικό Σύνολο  204,41 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 1.833,09€ 

 
 

    

 
 

    
 

Άρθρο 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων 

γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, μηχανών γραφείου, εποπτικού υλικού και 

σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
Όλα τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες 

διάθεσης και τις κείμενες διατάξεις. Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτίμηση των προς προμήθεια 

ειδών και των ποσοτήτων τους, ώστε αυτά να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες, χωρίς σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνουμε το προσήκον μέτρο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι πραγματοποιείται μακροσκοπικός πρακτικός έλεγχος τόσο 

από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης όσο και από το σύνολο των Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμφωνία των ειδών γραφικής ύλης με τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών και για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα των ανωτέρω 

ειδών. 

Ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό της συμμετοχής υποψηφίου αναδόχου σε επόμενη 

διαγωνιστική διαδικασία για λόγους ακαταλληλότητας και μη συμμόρφωσης των προμηθευθέντων 

ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές.   

 

Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα μέχρι και εντός του χώρου που υποδεικνύεται, βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

Σε όσα είδη φέρουν συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες ακολουθεί η ένδειξη «ή ισοδύναμο», με 

σκοπό να καθίσταται πλήρως κατανοητή, σαφής και εύκολη η περιγραφή τους, χωρίς να επιβάλλεται 

(ούτε να αποκλείεται) η υποβολή προσφοράς για τις συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες. Σε 

περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι τα ισοδύναμα δεν διαθέτουν τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά με εκείνα που φέρουν την εταιρική επωνυμία στα τεύχη της διακήρυξης, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να συμμορφωθεί και να αντικαταστήσει τα εν λόγω είδη χωρίς 

τροποποίηση της οικονομικής του προσφοράς. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να 

υποβάλλουν μαζί με την τεχνική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 

περίπτωση, και τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας που κατασκευάζει τα προς προμήθεια είδη 

των οποίων οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εμφαίνονται στο παρόν άρθρο της  
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μελέτης. 

Για τα είδη της 4ης ομάδας: «Προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου» αυτά θα πρέπει να 

είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι κατάλληλες για τις ανάγκες του Δήμου μας. Όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για τη μορφή των σφραγίδων (π.χ δείγματα, γραμματοσειρά κ.λπ.) θα δίνονται από το 

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας στον προμηθευτή που θα έχει αναδειχθεί για την παρούσα 

προμήθεια, ο οποίος στη συνέχεια θα τις φτιάχνει και παραδίδει στο Δήμο Ιλίου. 

 

Κατώτερω εμφαίνονται αναλυτικά, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 
 

1. Στυλό BIC CRISTAL ORIGINAL η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 5, 6, 7, 8, 55, 56, 57,58, 

103, 104, 105, 207, 259, 260 και 261) 

Με μπίλια, μέγεθος μύτης 1,0mm, για μεσαίου μεγέθους γραφή. Με διαφανές σώμα έτσι ώστε να 
διακρίνεται εύκολα η ποσότητα του εναπομείναντος μελανιού. Να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
γραφής χωρίς διακοπές και κηλίδες. Με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού. Να γράφει απαλά 
έτσι ώστε να μην χαράσσει το χαρτί. Με μέσο μήκος γραφής 3.000 μέτρα. 
 

2. Στυλό BIC CRISTAL ORIGINAL fine η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 262, 263 και 264) 

Με μπίλια, μέγεθος μύτης 0,8mm για γραμμές πάχους 0,36mm. Να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
γραφής χωρίς διακοπές και κηλίδες. Με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού. Να γράφει απαλά 
έτσι ώστε να μην χαράσσει το χαρτί. Με μέσο μήκος γραφής 3.500 μέτρα.  
 

3. Στυλό BIC CRISTAL soft η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 265) 

Με μπίλια, και μεσαία μύτη 1,2mm για γραμμές πάχους 0,45mm. Να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια 
γραφής χωρίς διακοπές και κηλίδες. Με καπάκι και τάπα στο χρώμα του μελανιού. Να γράφει απαλά 
έτσι ώστε να μην χαράσσει το χαρτί. Με σύστημα μελανιού που να εξασφαλίζει την ομαλή και 
σταθερή του ροή. Με διαφανές η ημιδιαφανές σώμα. Το εσωτερικό σωληνάριο στο οποίο περιέχεται η 
μελάνη, να μην είναι επιχρωματισμένο. 
 

4. Στυλό PILOT V5 0,5 ή ισοδύναμο (Αφορά  

Στυλό υγρής μελάνης με ορατή στάθμη μελανιού, απαλή γραφή που να μην χαράσσει το χαρτί. 
Κλείσιμο με καπάκι. Μύτη πάχους 0,5mm από καρβιδίου και ανοξείδωτο ατσάλι. 
 

5. Στυλό PILOT G2 Gel η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 219, 267, 268 και 269) 

Στυλό με πάχος μύτης 0,7 mm και 0,5 mm, με ειδική λαβή από λάστιχο, κλείσιμο με κλιπ και διαφανές 
στέλεχος. 
 

6. Μαρκαδόροι υπογράμμισης (Αφορά τα είδη με α/α 12, 13, 91, 92, 93, 115, 116, 200, 282, 

283, 284, 285 και 286) 

STABILO BOSS EXECUTIVE η ισοδύναμο, ανεξίτηλοι, με μύτη σχεδιασμένη για εύρος γραφής 2mm 
και 5mm, με μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα, με διάρκεια αντοχής χωρίς καπάκι έως 
τέσσερις (4) ώρες, με εργονομική λαβή. 
 

7. Συνδετήρες VETO η ισοδύναμοι (81, 117, 118, 222, 223, 224, 225, 287, 288, 289 και 290) 

Μεταλλικοί συνδετήρες κατασκευασμένοι από σύρμα φιλ κλερ και όχι γαλβανιζέ. 
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Συνδετήρες Νο 5 ελάχιστης διατομής σύρματος Φ1,15mm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
Συνδετήρες Νο 7 ελάχιστης διατομής σύρματος Φ1,58mm σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 
Συνδετήρες Νο 3 ελάχιστης διατομής σύρματος Φ0,97mm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
Συνδετήρες Νο 4 ελάχιστης διατομής σύρματος Φ0,97mm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
 

8. Συρραπτική μηχανή χειρός RO-MA  maestri PRIMULA 12 ή ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 

15, 99, 229 και 299) 

Στιβαρή κατασκευή, με δυνατότητα συρραφής έως 23 φύλλων 80 γρ/τμ. Να δέχεται ανταλλακτικά 
συρμάτων συρραφής με μέγεθος 126 (24/6). Οπίσθια όπλιση. 
 

9. Συρραπτική μηχανή χειρός  RO-MA maestri PRIMULA 6 ή ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 

16, 230 και 300) 

Με δυνατότητα Private Label, οπίσθια όπλιση, η οποία θα δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 6mm και 
ύψος 4mm. 
 

10. Αποσυρραπτικό RO-MA €remover ή ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 53, 203 και 311) 

Μεταλλικής κατασκευής, με εργονομική λαβή με τριγωνική μύτη προκειμένου να γίνεται εύκολα η 
αποσύρραψη και με ελατήριο για άμεση επαναφορά στη αρχική του θέση. Να αφαιρεί όλους τους 
τύπους συρμάτων. Τύπου δαγκάνας. 
 

11. Κόλλα γενικής χρήσεως ρευστή UHU η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α28, 132 και 339) 

Σε σωληνάριο των 35ml, διάφανη 
 

12. Κόλλα stick UHU η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 27, 131 και 338) 

Σε συσκευασία των 8,2 γραμμαρίων, στο οποίο θα αναγράφεται ο μήνας και το έτος παραγωγής του. 
 

13. Διορθωτικό υγρό σε στυλό 

PILOT medium η ισοδύναμο, με μπίλια, Ball Point 1mm. Το υγρό να είναι χρώματος λευκού. 
 

14. Διορθωτικό υγρό σε στυλό (Αφορά τα είδη με α/α 31 και 323) 

Σε συσκευασία των 20ml, να μην χρειάζεται διαλυτικό, να έχει μπίλια. Να μην περιέχει 
τριχλωροαιθάνιο 1.1.1 
 
 

15. Μολύβια γραφίτη STABILO η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 2, 54 και 257) 

Σκληρότητας 2Β, χωρίς γόμα. Να σβήνεται χωρίς να αφήνει ίχνη, μύτη διατομής 2,5mm. Στο 
εσωτερικό του θα υπάρχει γραφίτης, σε όλο το μήκος του μολυβιού. 
 

16. Μηχανικά μολύβια Rotring 800+ Silver 0,7 mm με Stylus Hybrid ή ισοδύναμο (Αφορά τα είδη 

με α/α 254) 

Με ακίδα  γραφής συμβατή με όλες τις οθόνες γραφής. Με μία απλή περιστροφή η μύτη του 
μολυβιού εναλλάσσεται με την γραφίδα που είναι 100% ακριβής στην οποιαδήποτε γωνία γραφής. Με 
πλήρες μεταλλικό σώμα σε σχήμα που να αποφεύγεται η κύληση στις κεκλιμένες επιφάνειες και 
ενσωματωμένη γόμα κάτω από το καπάκι.  
 

17. Διαφάνειες Typotrust η ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 22 και 333) 
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Μεγέθους Α4, πάχους 40 micron με άνοιγμα ζελατίνας στο επάνω μέρος της. Χωρητικότητας 40 
φύλλων Α4. Διαφανείς.  
 

18. Αριθμομηχανή με χαρτοταινία CASIO HR-200 TEC(Αφορά τα είδη με α/α 618 και 620) 
 
Με ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων, ταχύτητα εκτύπωσης 2,4 γραμμές το δευτερόλεπτο. 
Δίχρωμη εκτύπωση μελανωτήρα. Με πλήκτρο εσωτερικής αφαίρεσης Mark up/Mark down. Να 
διαθέτει πλήκτρο Delta %. Με διπλό σύστημα τροφοδοσίας (Μπαταρίες και μετασχηματιστή 
ρεύματος). Διαστάσεις σε mm: 67,5 Χ 196 Χ 317. Να διαθέτει εγγύηση δύο (2) έτη. 

 
19. Φωτοαντιγραφικό χαρτί DCP Clairefontaine 100 gr/sm ή ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 

398) 
 

Λευκό φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, 100 γρ/τμ σε δεσμίδα των 500 φύλλων. Ιδανικό για έγχρωμες 
εκτυπώσεις καθώς και για εκτυπώσεις φωτογραφιών. CIE: τουλάχιστον 168%, αδιαφάνειας (opacity) 
τουλάχιστον 95% και πάχους τουλάχιστον 103 microns. 
 
20. Φωτοαντιγραφικό χαρτί DCP Clairefontaine 120 gr/sm ή ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 

399) 
 
Λευκό φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, 120 γρ/τμ σε δεσμίδα των 250 φύλλων. Ιδανικό για έγχρωμες 
εκτυπώσεις καθώς και για εκτυπώσεις φωτογραφιών. CIE: τουλάχιστον 168%, αδιαφάνειας (opacity) 
τουλάχιστον 97% και πάχους τουλάχιστον 124 microns. 
 

21. Κοπτική μεταλλική μηχανή (αφορά το είδος με α/α 594 και 596) 
 
Κοπτική μεταλλική μηχανή για κόλλες έως Α3, με δυνατότητα κοπής έως 15 φύλλων. με ακρυλική 
ασφάλεια που διαχωρίζει την λεπίδα από τα χέρια με οδηγό κοπής και ανοξείδωτη λεπίδα κοπής. Με 
κλείδωμα λεπίδας.  

 
 

22. Φωτοαντιγραφικό χαρτί (αφορά τα είδη με α/α 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396 και 397) 
 

Όσον αφορά 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 και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 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 x 29,7 cm βάρους 80 gr./m2 ± 3 gr. και πάχους τουλάχιστον 103 
microns Το χαρτί θα είναι αδιαφάνειας τουλάχιστον 92% με επεξεργασμένη ματ επιφάνεια και 
ίνες παράλληλες προς τη μεγάλη διάσταση, με δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις και με 
δείκτη λευκότητας (CIE) τουλάχιστον 160. 

 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. 
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Τα παραπάνω ισχύουν και για το φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α3 διαστάσεων 29,7 x 
42 cm βάρους 80 gr./m2 ± 3 gr. και πάχους τουλάχιστον 103 microns ± 5 microns. 

 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, 
με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου χαρτιού Α4 και Α3. Η ετικέτα του 
προσφερόμενου χαρτιού Α4 και Α3 θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα καταθέσουν οι 
υποψήφιοι προμηθευτές.  
 
Για να ελεγχθεί η πληρότητα των κατατεθειμένων δειγμάτων χαρτιού με τις ελάχιστες 
ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, όπως προδιαγράφονται παραπάνω, πρέπει να 
προσκομιστούν και τα ανάλογα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας παραγωγής. 
 
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από τον 
Δήμο για το σύνολο των ειδών που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος έως την 31/12/2017 και δεν 
δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στην ποσότητα των ειδών που θα χρειαστεί κατά του χρονικού αυτού 
διαστήματος. Η διάθεση και κατανομή του προαναφερόμενου ποσού ανά είδος θα γίνει βάση των 
πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
και μόνο μέχρι εξάντλησής του.  
      
 
Χρόνοι και τόποι παράδοσης 
 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το Δήμο στη 
διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι από την υπογραφή έως την 31/12/2017. 

 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο Δήμο τμηματικά κατά την διάρκεια του ισχύος 

του συμφωνητικού και θα τοποθετούνται σε αποθήκες του Δήμου από εργαζόμενους του 
προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, σύμφωνα και με τα όσα σχετικά 
ορίζονται κατά περίπτωση στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π78/2017 σχετικής μελέτης. Ο 
προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των ειδών.  

 
Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών της Δ΄ Υποομάδα της 1ης Ομάδας «Προμήθεια γραφικής 

ύλης», της Δ΄ Υποομάδας της 2ης Ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», της Α΄ 
Υποομάδας της 3ης ομάδας «Προμήθεια εποπτικού υλικού» και της Β΄ Υποομάδας της 5ης ομάδας 
«Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία θα ορίζεται 
από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά στα εξής 
σημεία:  

 
1. 1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 
2. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54)  
3. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56)  
4. 4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α)  
5. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24)  
6. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου)  
7. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης)  
8. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33)  
9. 9ος  Παιδικός  Σταθμός (Ικάρου 15 & Βρυσιήδος 59-61)  
10. 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 
11. 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α ) 
12. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας και Ναυσικάς) 
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13.  Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής (Νέστορος 101) 
 

Η ποσότητα των ειδών της Α΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 
Α΄ Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» και της Ε΄ Υποομάδας της 
5ης ομάδας «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία 
θα ορίζεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά 
στην οδό Αγίου Φανουρίου 99. 

 
Η ποσότητα των ειδών της Β΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Υποομάδας Β΄ της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» και της Υποομάδας Δ΄ της 
5ης ομάδας ειδών «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου», η 
οποία θα ορίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου 
Μάθησης, θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην συμβολή των οδών Καπετάν Βέρρα και Γ΄ Ορεινής 
Ταξιαρχίας. 

 
Η ποσότητα των ειδών της Γ΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Γ΄ Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», η οποία θα ορίζεται 
υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Κ.Ε.Π. θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην οδό Νέστορος 101. 

 
Η ποσότητα των ειδών της Ε΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της Ε΄ 

Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», των Υποομάδων Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ 
της 5ης ομάδας «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου», η 
οποία θα ορίζεται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας θα παραδίδεται 
υποχρεωτικά στην οδό Κάλχου 48-50. 

 
Η ποσότητα των ειδών της Β΄ Υποομάδας της 3ης ομάδας «Προμήθεια εποπτικού υλικού», η 

οποία θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασία και Υγείας, θα παραδίδεται υποχρεωτικά 
στην οδό Νέστορος 101. 

 
Τα είδη της 4ης ομάδας «Προμήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» θα 

παραδίδονται σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και 
Δημοτικής Περιουσίας στη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού.  

 
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια σφραγίδων στους τόπους 

παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα 
κατακυρωθεί η προμήθεια.  

 
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους 

παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα 
κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει 
οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών 
από την παράδοση των υλικών. 
 

 
                   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2017) 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «προμήθεια γραφικής ύλης και 

Φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Ανήκει στη διακήρυξη ……/2017) 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 78 

 
 

Δημόσια Σύμβαση που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

 
Στο Ίλιον σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  

Δήμος Ιλίου, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, οδός Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. ……..  και 

Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο και 

αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με 

την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 

Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της 

εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΗ 
Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Ιλίου αναθέτει στον ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και 

αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το Δήμο στη 

διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι από την υπογραφή έως την 31/12/2017. 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο Δήμο τμηματικά κατά την διάρκεια του ισχύος 

του συμφωνητικού και θα τοποθετούνται σε αποθήκες του Δήμου από εργαζόμενους του 

προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, σύμφωνα και με τα όσα σχετικά 

ορίζονται κατά περίπτωση στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π78/2017 σχετικής μελέτης. Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 

πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των ειδών.  
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Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών της Δ΄ Υποομάδα της 1ης Ομάδας «Προμήθεια γραφικής 

ύλης», της Δ΄ Υποομάδας της 2ης Ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», της Α΄ 

Υποομάδας της 3ης ομάδας «Προμήθεια εποπτικού υλικού» και της Β΄ Υποομάδας της 5ης ομάδας 

«Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία θα ορίζεται 

από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά στα εξής 

σημεία:  

 
1. 1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 
2. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54)  
3. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56)  
4. 4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α)  
5. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24)  
6. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου)  
7. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης)  
8. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33)  
9. 9ος  Παιδικός  Σταθμός (Ικάρου 15 & Βρυσιήδος 59-61)  
10. 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 
11. 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α ) 
12. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας και Ναυσικάς) 
13.  Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής (Νέστορος 101) 
 

Η ποσότητα των ειδών της Α΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Α΄ Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» και της Ε΄ Υποομάδας της 

5ης ομάδας «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία 

θα ορίζεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά 

στην οδό Αγίου Φανουρίου 99. 

Η ποσότητα των ειδών της Β΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Υποομάδας Β΄ της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» και της Υποομάδας Δ΄ της 

5ης ομάδας ειδών «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου», η 

οποία θα ορίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης, θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην συμβολή των οδών Καπετάν Βέρρα και Γ΄ Ορεινής 

Ταξιαρχίας. 

Η ποσότητα των ειδών της Γ΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Γ΄ Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», η οποία θα ορίζεται 

υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Κ.Ε.Π. θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην οδό Νέστορος 101. 

Η ποσότητα των ειδών της Ε΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Ε΄ Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», των Υποομάδων Α΄, Γ΄, 

ΣΤ΄ της 5ης ομάδας «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του 

Δήμου», η οποία θα ορίζεται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας θα  

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 80 

 

παραδίδεται υποχρεωτικά στην οδό Κάλχου 48-50. 

Η ποσότητα των ειδών της Β΄ Υποομάδας της 3ης ομάδας «Προμήθεια εποπτικού υλικού», η 

οποία θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασία και Υγείας, θα παραδίδεται υποχρεωτικά 

στην οδό Νέστορος 101. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, της 

υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή 

είναι: 

α) Τιμολόγιο πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας 

β) Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά 

 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/14 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β)  Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου  
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εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το Δήμο στη 

διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι από την υπογραφή έως την 31/12/2017. 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο Δήμο τμηματικά κατά την διάρκεια του ισχύος 

του συμφωνητικού και θα τοποθετούνται σε αποθήκες του Δήμου από εργαζόμενους του προμηθευτή 

που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, σύμφωνα και με τα όσα σχετικά ορίζονται κατά περίπτωση 

στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π78/2017 σχετικής μελέτης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει 

την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο 

και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των ειδών.  

Πιο αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών της Δ΄ Υποομάδα της 1ης Ομάδας «Προμήθεια 

γραφικής ύλης», της Δ΄ Υποομάδας της 2ης Ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», της 

Α΄ Υποομάδας της 3ης ομάδας «Προμήθεια εποπτικού υλικού» και της Β΄ Υποομάδας της 5ης ομάδας 

«Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία θα ορίζεται 

από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά στα εξής 

σημεία:  

 
1. 1ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 
2. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54)  
3. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56)  
4. 4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α)  
5. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24)  
6. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου)  
7. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης)  
8. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33)  
9. 9ος  Παιδικός  Σταθμός (Ικάρου 15 & Βρυσιήδος 59-61)  
10. 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 
11. 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α ) 
12. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας και Ναυσικάς) 
13.  Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής (Νέστορος 101) 
 

Η ποσότητα των ειδών της Α΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της Α΄ 

Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» και της Ε΄ Υποομάδας της 5ης 

ομάδας «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» η οποία θα 

ορίζεται από την Διεύθυνση Πολιτισμού, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά στην οδό 

Αγίου Φανουρίου 99. 
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Η ποσότητα των ειδών της Β΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της 

Υποομάδας Β΄ της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού» και της Υποομάδας Δ΄ της 

5ης ομάδας ειδών «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου», η 

οποία θα ορίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, 

θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην συμβολή των οδών Καπετάν Βέρρα και Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας. 

 

Η ποσότητα των ειδών της Γ΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της Γ΄ 

Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», η οποία θα ορίζεται 

υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Κ.Ε.Π. θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην οδό Νέστορος 101. 

 

Η ποσότητα των ειδών της Ε΄ Υποομάδας της 1ης ομάδας «Προμήθεια γραφικής ύλης», της Ε΄ 

Υποομάδας της 2ης ομάδας «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού», των Υποομάδων Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ 

της 5ης ομάδας «Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου», η 

οποία θα ορίζεται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας θα παραδίδεται 

υποχρεωτικά στην οδό Κάλχου 48-50. 

Η ποσότητα των ειδών της Β΄ Υποομάδας της 3ης ομάδας «Προμήθεια εποπτικού υλικού», η οποία 

θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασία και Υγείας, θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην 

οδό Νέστορος 101. 

 

Τα είδη της 4ης ομάδας «Προμήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του Δήμου» θα παραδίδονται σε 

τόπο και χρόνο που θα οριστούν από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας 

στη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού.  

 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια σφραγίδων στους τόπους παράδοσης θα 

επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια.  

 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα 

επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια. 

 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει 

οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 

ημερών από την παράδοση των υλικών. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 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 v. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, 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 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ήτοι έως την 

31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση). 

 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/16 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 84 

 

  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής 

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄»: Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
(ανήκει στην με αριθμ.      /     /2017 Διακήρυξη) 

 
 

 

1η Ομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης Διεύθυνσης Πολιτισμού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή € 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή € 

1 
Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 
φύλλων 

τεμάχιο 3 
  

2 
Μολύβια με μύτη διατομής 
2,5mm 2Β χωρίς γόμα. 

τεμάχιο 36 
  

3 
Μηχανικό μολύβι με μύτη πάχους 
0,5mm 

τεμάχιο 8 
  

4 
Μύτες HB ή B πάχους 0,5mm σε 
συσκευασία των 12 τεμαχίων 

τεμάχιο 8 
  

5 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 100 
  

6 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 45 
  

7 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 30 
  

8 
Πράσινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 2 
  

9 
Μαύροι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου M 
(Medium) 

συσκ. 10 
  

10 
Μπλε μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου M (Medium) 

τεμάχιο 10 
  

11 
Μπλε μαρκαδόροι για πίνακα 
μελαμίνης με στρογγυλή μύτη 
πάχους 1.5mm-3,0mm 

τεμάχιο 10 
  

12 
Κίτρινοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο 3 
  

13 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο 3 
  

14 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 23/8 για 
συρραφή 50 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο 2 
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15 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 12  ή 
ισοδύναμο, μεταλλικής 
κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με 
δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο 2 
  

16 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 6  ή 
ισοδύναμο, 
μεταλλικήςκατασκευής που θα 
δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 
6mm και ύψος 4mm. 

τεμάχιο 2 
  

17 

Χρωματιστά πλαστικά 
διαχωριστικά Α4 των 10 θεμάτων 
με χώρο στο εξώφυλλο για 
αναγραφή περιεχομένων, σε 
μπλοκ των 100 φύλλων 

μπλοκ 10 
  

18 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 50 mm x 40 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 10 
  

19 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 10 
  

20 
Σελιδοδείκτες 5 μπλοκ 
διαφορετικών χρωμάτων ανά 
συσκευασία, 50 φύλλα ανά μπλοκ 

συσκευασία 5 
  

21 

Κλασέρ από πλαστικό με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη, δηλαδή με ράχη 8 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 25 
  

22 

Διαφανεις θήκες Typotrust ή 
ισοδύναμο, μεγέθους Α4, πάχους 
40 micron, με άνοιγμα ζελατίνας 
στο επάνω μέρος, χωρητικότητας 
40 φύλλων Α4, σε συσκευασία 
100 τμχ 

συσκευασία 5 
  

23 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από 
δύο πλευρές (L) σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

24 
ψαλίδια γραφείου μήκους 
περίπου 16cm 

τεμάχιο 5 
  

25 
ψαλίδια μεγάλο γραφείου μήκους 
περίπου 21cm 

τεμάχιο 5 
  

26 Βάση για ημερολόγιο γραφείου συσκ. 4 
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27 
 Κόλλα στικ UHU ή ισοδύναμο για 
χαρτιά τύπου σε σωληνάριο 
χωρητικότητας 21 γρ. 

τεμάχιο 20 
  

28 
Ρευστή κόλλα UHU η ισοδύναμο 
γενικής χρήσης σε σωληνάρια 
χωρητικότητας 35 ml 

τεμάχιο 5 
  

29 
Διορθωτική ταινία μήκους δέκα 
έξι μέτρων (16) και πλάτους 
5,00mm 

τεμάχιο 2 
  

30 

Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε 
να μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συκσευασία χωρητικότητας 20 
ml.  

τεμάχιο 25 
  

31 
Διορθωτικό υγρό σε στυλό, με 
μπίλια 

τεμάχιο 5 
  

32 

Βιβλίο με ριγέ φύλλα με χοντρό 
εξώφυλλο από χαρτόνι, 200 
σελίδων, διαστάσεων 25εκΧ35εκ 
για χρήση πρακτικών 

τεμάχιο 2 
  

33 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα 
μήκους περίπου 18 cm και 
μεταλλική λάμα μήκους 8 cm 

τεμάχιο 4 
  

34 

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο 
τύπου SKAG, διαστάσεων 25 cm 
x 35 cm 

τεμάχιο 25 
  

35 

Λευκά φύλλα σημειώσεων για 
κύβο, διαστάσεων 90mm X 
90mm, σε συσκευασία των 500 
χαρτιών 

συσκ. 5 
  

36 Ημεροδείκτης γραφείου 2018 τεμάχιο 15 
  

37 
Ατζέντα-ημερολόγιο γραφείου 
2018 (μέγεθος βιβλίου) 

τεμάχιο 6 
  

38 
Ημερολόγιο μηνιάιο πλάνο 
γραφείου 35cm x 50cm 

τεμάχιο 2 
  

39 
Λευκή γόμα μολυβιού 
διαστάσεων 20mmΧ65mm 

τεμάχιο 5 
  

40 

Ξύστρα μεταλλική μίας τρύπας, 
κατάλληλη για όλα τα κλασσικά 
πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ 
καλής ποιότητας σε κουτάκι με 
δύο ανταλλακτικά λάμας 

τεμάχιο 3 
  

41 
Πινέζες χρωματιστές σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκ. 10 
  

42 

Καρφάκια πίνακα με κεφαλάκι 
χρωματιστό για συγκράτηση 
εγγράφων σε πίνακα 
ανακοινώσεων σε συσκευασία 
των 20 τεμαχίων 

συσκευασία 10 
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43 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 3 
  

44 
Μωβ μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 1 
  

45 
Μαύρο μελάνη σφραγίδας σε 
μικρό μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 2 
  

46 
Μεταλλικό ταμπόν διαστάσεων 
8εκΧ12εκ περίπου (Νο. 2), 
χρώματος μπλε,  

τεμάχιο 1 
  

47 
Φακέλους μεγάλους, διαστάσεων 
50εκ Χ 40 εκ περίπου 

τεμάχιο 10 
  

48 

Ταινία σήμανσης κινδύνου 
ριγωτή, κατάλληλη για 
οριοθέτηση χώρων, δρόμων και 
έργων σε χρώμα κόκκινο-άσπρο, 
μήκους 200 μέτρων και πλάτους 
7 εκ. 

τεμάχιο 15 
  

49 
Ταινία αυτοκόλλητη διάφανη, 
συσκευασίας, 5 εκ Χ 66 μέτρων 

τεμάχιο 10 
  

50 
Ταινία διπλής όψης, 2,5 εκ Χ 33 
μέτρων 

τεμάχιο 7 
  

51 
Χαρτοτανία συσκευασίας 3 εκ Χ 
50 μέτρων 

τεμάχιο 15 
  

  Σύνολο 
 

  Φ.Π.Α. 
24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

    
Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης για το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας 
Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

52 
Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 
φύλλων 

τεμάχιο 3 
  

53 

Μεταλλικά αποσυρραπτικά ROMA 
remover η ισοδύναμο, σχήματος 
τανάλιας με εργονομική λαβή και 
αιχμηρή ακίδα, με δυνατότητα 
αποσύρραψης συρνάτων 
συρραφής από 6mm έως 12mm 

τεμάχιο 2 
  

54 
Μολύβια με μύτη διατομής 
2,5mm 2Β χωρίς γόμα. 

τεμάχιο 10 
  

55 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 50 
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56 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 
  

57 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 
  

58 
Πράσινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 
  

59 
Λευκές γόμες για μολύβι, 
διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 
mm 

τεμάχιο 3 
  

60 
Διορθωτική ταινία πλάτους 5,00 
mm και μήκους δέκα έξι (16) 
μέτρων 

τεμάχιο 3 
  

61 

Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε 
να μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συκσευασία χωρητικότητας 20 
ml. 

τεμάχιο 3 
  

62 

Κουτί αρχείου από χοντρό 
χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 
cm x 35cm, κατάλληλο για 
αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με 
λάστιχο και ράχη τουλάχιστον 12 
cm 

τεμάχιο 3 
  

63 

Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση 
κατάλληλο για αρχειοθέτηση 
εγγράφων Α4, με ράχη 
τουλάχιστον 10εκ. 

τεμάχιο 3 
  

64 

Περφορατέρ 2 τρυπών από 
μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό 
για ακρίβεια στο τρύπημα και 
χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, 
κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 10 φύλλων 

τεμάχιο 2 
  

65 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για 
κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, 
σε συσκευασία των 500 χαρτιών 

τεμάχιο 3 
  

66 
Κύβος σημειώσεων (βάση) από 
πλαστικό, με ειδικές θήκες για 
μολύβια, γόμες κ.λπ. 

τεμάχιο 3 
  

67 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm τεμάχιο 3 
  

68 

Κοπίδια με πλαστικό σώμα 
μήκους περίπου 18 cm και 
μεταλλική λάμα μήκους περίπου 
8 cm 

τεμάχιο 3 
  

69 

Βάσεις κολλητικών ταινιών από 
ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες 
για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 
mm 

τεμάχιο 2 
  

70 
Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) 
διαστάσεων 33 m x 15 mm σε 
συσκευασίες των 10 τεμαχίων 

τεμάχιο 2 
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71 
Διαφανείς χάρακες με πατούρα, 
μήκους 30 cm 

τεμάχιο 2 
  

72 
Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων 
ημερολογίων 

τεμάχιο 3 
  

73 Επιτραπέζια ημερολόγια τεμάχιο 6 
  

74 
Ημερολόγιο μηνιαίο πλάνο 
γραφείου 35cm x 50cm 

τεμάχιο 2 
  

75 
Ατζέντα-ημερολόγιο γραφείου 
2018 (μέγεθος βιβλίου) 

τεμάχιο 3 
  

76 Πινέζες χρωματιστές 100 τεμ. συσκευασία 3 
  

77 
Ταινία διάφανη συσκευασίας 5 εκ 
Χ 66 μέτρα 

τεμάχιο 4 
  

78 
Ταινίες διπλής όψης 2,5 εκ. Χ 33 
μέτρα 

τεμάχιο 10 
  

79 Ευρετήριο τηλεφώνων απλό τεμάχιο 4 
  

80 
Χαρτοταινίες συσκευασίας  5 εκ Χ 
50 μέτρα 

τεμάχιο 8 
  

81 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, 
σε συσκευασία 100 τμχ 

τεμάχιο 5 
  

82 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 50 mm Νο 5 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 3 
  

83 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα 
μήκους περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς 
ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές 
σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, 
διαφανές εξώφυλλο και 
αδιαφανές οπισθόφυλλο 

τεμάχιο 15 
  

84 

Διαφανεις θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4 σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 2 
  

85 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από 
δύο πλευρές (L) σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

86 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 10 
  

87 

Αυτοκόλλητα στη µια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 50 mm x 50 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων  

μπλοκ 10 
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88 

Μικρά πλαστικά καρτελάκια για 
κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 
mm x 55 mm µε κρίκο διαμέτρου 
περίπου 20 mm, στα οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί μικρή 
χάρτινη ή χαρτονένια ετικέτα 
κάτω από πλαστικό διαφανές 
κάλλυμα 

τεμάχιο 50 
  

89 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη τύπου 8/32, δηλαδή µε 
ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και 
πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 10 
  

90 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι µε 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη τύπου 4/32, δηλαδή µε 
ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και 
πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 10 
  

91 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο 5 
  

92 
Κίτρινοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο 5 
  

93 
Γαλάζιοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο 5 
  

94 
Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) µε αυτιά και λάστιχο, 
διαστάσεων 25 cm x 35 cm 

τεμάχιο 25 
  

95 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι µε 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 
cm (χρώματος γκρι)  

τεμάχιο 15 
  

96 

Ταινία σήμανσης κινδύνου ριγωτή 
κατάλληλη για οριοθέτηση 
χώρων, δρόμων και έργων σε 
χρώμα κόκκινο άσπρο, μήκους 
200 m και πλάτους 7 cm  

τεμάχιο 5 
  

97 
Πίνακας Ανακοινώσεων µε 
μεταλλικό πλαίσιο  60cm x 90cm 

τεμάχιο 3 
  

98 
Πίνακας Ανακοινώσεων µε 
μεταλλικό πλαίσιο  90cm x120cm 

τεμάχιο 3 
  

99 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 12  ή 
ισοδύναμο, μεταλλικής 
κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με 
δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο 1 
  

100 Θήκη εγγράφων Α4 µε κουμπί τεμάχιο 5 
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101 

∆ιαφάνειες μεγέθους Α4 
κατάλληλες για βιβλιοδεσία (για 
να καλύπτουν τα εξώφυλλα και 
τα οπισθόφυλλα) σε συσκευασία 
των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

102 
Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο 10 
  

Σύνολο 
 Φ.Π.Α. 24% 
 Γενικό σύνολο 
 

 
 

    
Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

103 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 25 
  

104 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 5 
  

105 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 10 
  

106 
Μπλε στυλό ριγέ διαρκείας με 
λεπτή μύτη πάχους 1.0mm τύπου 
Faber – Castel Gold 030 M 

συσκ. 20 
τεμαχίων 

10 
  

107 

Μπλε στυλό υγρής μελάνης 
PILOT V5 0,5 η ισοδύναμο, πάχος 
μύτης 0,5 mm, σε συκευασία των 
10 τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

108 
Μαύρο στυλό υγρής μελάνης με 
μύτη πάχους 0.5mm Pilot v5 ή 
ισοδύναμο 

τεμ. 10 
  

109 
Μπλε μαρκαδόροι PILOT η 
ισοδύναμο, με στρογγυλή μύτη, 
ανεξίτηλος 

τεμ. 5 
  

110 
Κόκκινοι μαρκαδόροι PILOT η 
ισοδύναμο, με στρογγυλή μύτη, 
ανεξίτηλος 

τεμ. 5 
  

111 
Μαύροι μαρκαδόροι PILOT η 
ισοδύναμο, με στρογγυλή μύτη, 
ανεξίτηλος 

τεμ. 5 
  

112 
Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με 
πλακέ μύτη τύπου B (Broad) 

τεμ. 5 
  

113 
Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι 
με πλακέ μύτη τύπου B (Broad) 

τεμ. 5 
  

114 
Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με 
πλακέ μύτη τύπου B (Broad) 

τεμ. 10 
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115 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμ. 10 
  

116 
Κίτρινοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμ. 10 
  

117 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, 
σε συσκευασία 100 τμχ 

συσκ. 15 
  

118 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 50 mm Νο 5 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκ. 10 
  

119 Λάστιχα 80mm κιλό 1 
  

120 
Λάστιχα καλτσοδέτα, 
8mmΧ15,5mm 

κιλό 1 
  

121 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 15 
  

122 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 50 mm x 50 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 15 
  

123 

Κλασέρ από πλαστικό με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη, δηλαδή με ράχη 8 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμ. 12 
  

124 

Κλασέρ από πλαστικό με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη, δηλαδή με ράχη 4 cm, 
ύψος 32 cm και πλάτος 28 cm 

τεμ. 10 
  

125 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα 
μήκους περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς 
ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές 
σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, 
διαφανές εξώφυλλο και 
αδιαφανές οπισθόφυλλο 

τεμ. 25 
  

126 

Διαφανεις θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκ. 10 
  

127 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από 
δύο πλευρές (L) σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

συσκ. 10 
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128 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π, MAPED ή 
ισοδύναμο, Νο 24/6 σε 
συσκευασίες των 1.000 
συρμάτων σε κάθε κουτί. 
Δυνατότητα συρραφής έως 25 
φύλλα βάρους 80γρ/τμ 

τεμάχιο 60 
  

129 

Σύρματα για μεγάλα συρραπτικά 
126 (24/6) με δυνατότητα 
συρραφής 20 έως 23 φύλλων 
βάρους 80 γρ/τμ 

τεμάχιο 300 
  

130 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 64 σε 
συσκευασίες των 10 κουτιών με 
1000 σύρματα σε κάθε κουτί με 
δυνατότητα συρραφής έως 12 
φύλλων βάρους 80 γρ/τμ 

συσκ. 15 
  

131 
 Κόλλα στικ UHU ή ισοδύναμο για 
χαρτιά τύπου σε σωληνάριο 
χωρητικότητας 21 γρ. 

τεμάχιο 5 
  

132 
Ρευστή κόλλα UHU η ισοδύναμο 
γενικής χρήσης σε σωληνάρια 
χωρητικότητας 35 ml 

τεμάχιο 5 
  

133 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 
cm 

τεμάχιο 250 
  

134 

Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι 
με κορδόνια φακαρόλας, 
λινόδετο στη ράχη, διαστάσεων 
25 cm x 35 cm 

τεμ. 8 
  

135 Θήκη εγγράφων Α4 με κουμπί τεμ. 7 
  

136 Ημεροδείκτης γραφείου 2018 τεμ. 8 
  

137 
Λευκή γόμα μολυβιού 
διαστάσεων 20mmX65mm 

τεμ. 10 
  

138 

Συραπτικά μικρά για σύρμα Νο 
64, με δυνατότητα συρραφής 
έως 12 φύλλα 80γρ/τμ, σε κουτί 
των 10 τεμαχίων 

τεμ. 15 
  

139 
Πινέζες χρωματιστές σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκ. 5 
  

140 
ψαλίδια γραφείου μήκους 
τουλάχιστον 16 cm 

τεμ. 5 
  

141 
ψαλίδια μεγάλο γραφείου μήκους 
τουλάχιστον 21 cm 

τεμ. 2 
  

142 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα 
μήκους περίπου 18 cm και 
μεταλλική λάμα μήκους 8 cm 

τεμ. 2 
  

143 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 150 
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144 
Μαύρη μελάνη σφραγίδας σε 
μικρό μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml (φιαλίδιο) 

τεμάχιο 150 
  

145 
Μεταλλικό ταμπόν (το 
μεγαλύτερο μέγεθος) 

τεμάχιο 15 
  

Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

 
 

    
Δ΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

146 CD 700MB 50 τεμ. cake  τεμάχιο 6 
  

147 
DVD-R 50 τεμ. Cake (120 λεπτά 
εγγραφής) 

τεμάχιο 4 
  

148 
Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο 37 
  

149 
Ανταλλακτικά μελάνια για στυλό 
τύπου Pilot G2 διάφορα χρώματα  

τεμάχιο 20 
  

150 
Ανταλλακτικά μελάνια για στυλό 
τύπου Pilot vball 0,5 διάφορα 
χρώματα  

τεμάχιο 5 
  

151 

Αυτοκόλητες ετικέτες γενικής 
χρήσης εκτυπώσιμες Α4 
διάφορων διαστάσεων, σε 
συσκευασίες των 100 φύλλων  

συσκευασία 9 
  

152 Αυτοκόλλητα γατζάκια (σετ 10) σετ 64 
  

153 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 50 mm x 50 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 17 
  

154 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 14 
  

155 
Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες 
50X20 mm σετ 4 χρωμ. 50 τεμ. 

πακέτο 11 
  

156 

Βάσεις κολλητικών ταινιών από 
ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες 
για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 
mm  

τεμάχιο 3 
  

157 Βιβλίο διδαχθείσης ύλης  τεμάχιο 23 
  

158 
Βιβλίο ελέγχου σισιτούντων (100 
φ.) 

τεμάχιο 7 
  

159 
Βιβλίο ημερήσιας λειτουργίας 
Παιδικού Σταθμού  

τεμάχιο 8 
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160 

Βιβλίο με 100  φύλλα και 
εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, 
διαστάσεων 21 cm x 30 cm 
(Παρουσίας Προσωπικού) 

τεμάχιο 10 
  

161 

Βιβλίο πρωτοκόλλου 100 φύλλων 
με εξώφυλλο από χοντρό 
χαρτόνι, διαστάσεων 21 cm x 30 
cm 

τεμάχιο 5 
  

162 
Βιβλίο υλικού-αποθήκης  (200 
φύλλων) 

τεμάχιο 9 
  

163 
Βιβλίο υλικού-αποθήκης (100 
φύλλων)  

τεμάχιο 5 
  

164 Δελτία εισαγωγής υλικού  τεμάχιο 66 
  

165 Δελτία εξαγωγής υλικού  τεμάχιο 64 
  

166 

Διαφανείς θήκες Α4 ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm, ανοικτές από 
δύο πλευρές (L) σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 1 
  

167 

Διαφανεις θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 56 
  

168 
Διάφανο αυτοκόλλητο ρολό (10 
μέτρα) 

ρολό 8 
  

169 
Διορθωτική ταινία μήκους δέκα 
έξι (16) μέτρων και πλάτους 5,00 
mm 

τεμάχιο 22 
  

170 
Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας Α4 
χάρτινο  (100 τεμ.) 250 gr 

συσκευασία 7 
  

171 
Επιτραπέζια ημερολόγια έτους 
2018 

τεμάχιο 9 
  

172 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα 
μήκους περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς 
ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές 
σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, 
διαφανές εξώφυλλο και 
αδιαφανές οπισθόφυλλο μόνο σε 
κόκκινο, πράσινο και μπλε 
σκούρο  χρώμα  

τεμάχιο 36 
  

173 
Ημερολόγιο 9,5 cm x 7 cm 
12φυλλο 

τεμάχιο 875 
  

174 
Ημερολόγιο μηνιαίο πλάνο 
γραφείου 35cm x 50cm 

τεμάχιο 9 
  

175 
Ημερολόγιο φύλλο/ημέρα σπιράλ 
μεγάλο   

τεμάχιο 12 
  

176 
Θήκες χάρτινες για CD σε 
συσκευασία των 50 τεμ. 

τεμάχιο 1 
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177 Καρμπόν φύλλο Α4 φύλλα 35 
  

178 Καρφίτσες  πακέτο 8 
  

179 Καρφίτσες χρωματιστές πακέτο 18 
  

180 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη τύπου 4/32, δηλαδή με 
ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και 
πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 24 
  

181 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη τύπου 8/32, δηλαδή με 
ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και 
πλάτος 28 cm 

τεμάχιο 18 
  

182 Κλασέρ με κρίκους τεμάχιο 5 
  

183 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
19 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 7 
  

184 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
25 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 3 
  

185 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
32 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 4 
  

186 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
41 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 5 
  

187 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
51 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 7 
  

188 
Κόλλες αναφοράς (πακέτο 10 
φυλ.)  

πακέτο 28 
  

189 
Κολλητικές ταινίες (σελοτέυπ) 
διαστάσεων 33 m x 15 mm σε 
συσκευασίες των 10 τεμαχίων 

τεμάχιο 30 
  

190 

Κοπίδια με πλαστικό σώμα 
μήκους περίπου 18 cm και 
μεταλλική λάμα μήκους περίπου 
8 cm 

τεμάχιο 17 
  

191 Κουτί με λάστιχο 12 εκ. τεμάχιο 15 
  

192 Κουτί με λάστιχο 3 εκ. τεμάχιο 13 
  

193 Κουτί με λάστιχο 5 εκ. τεμάχιο 16 
  

194 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml 

τεμάχιο 5 
  

195 
Κύβος σημειώσεων (βάση) από 
πλαστικό, με ειδικές θήκες για 
μολύβια γόμες κλπ  

τεμάχιο 11 
  

196 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για 
κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, 
σε συσκευασία των 500 χαρτιών 

συσκευασία 38 
  

197 
Λευκές γόμες για μολύβι, 
διαστάσεων περίπου 20 mm x 65 
mm 

τεμάχιο 33 
  

198 Μαρκαδόροι πέρλα τεμάχιο 27 
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199 Μαρκαδόροι τύπου uni-ball τεμάχιο 25 
  

200 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο 38 
  

201 
Μαρκαδόρος Pilot ή ισοδύναμο, 
ασημί 

τεμάχιο 32 
  

202 
Μαρκαδόρος τύπου Pilot ή 
ισοδύναμο χρυσός 

τεμάχιο 32 
  

203 

Μεταλλικά αποσυρραπτικά ROMA 
remover η ισοδύναμο, σχήματος 
τανάλιας με εργονομική λαβή και 
αιχμηρή ακίδα, με δυνατότητα 
αποσύρραψης συρνάτων 
συρραφής από 6mm έως 12mm 

τεμάχιο 3 
  

204 

Μεταλλικές ξύστρες μίας τρύπας, 
κατάλληλες για όλα τα κλασικά 
πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ 
καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 
ανταλλακτικά λάμας 

τεμάχιο 6 
  

205 

Μικρά πλαστικά καρτελάκια για 
κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 
mm x 55 mm με κρίκο διαμέτρου 
περίπου 20 mm, στα οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί μικρή 
χάρτινη ή χαρτονένια ετικέτα 
κάτω από πλαστικό διαφανές 
κάλυμμα 

τεμάχιο 43 
  

206 Μολύβια με γόμα   τεμάχιο 109 
  

207 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL fine η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος, 

τεμάχιο 123 
  

208 
Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 
φύλλων 

τεμάχιο 17 
  

209 Μπλόκ σημειώσεων Α5 ριγέ 50 φ. τεμάχιο 9 
  

210 

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο 
SKAG ή ισοδύναμο , διαστάσεων 
25 cm x 35 cm 

τεμάχιο 720 
  

211 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 
cm (χρώματος γκρι) 

τεμάχιο 10 
  

212 
Ντοσιέ δίφυλλο σεμιναρίου με 
κλιπ Α4 

τεμάχιο 9 
  

213 
Ξύστρα βαρελάκι διπλή πλαστική 
τύπου faber castell 

τεμάχιο 47 
  

214 
Ξύστρα επιτραπέζια χειρός με 
μανιβέλα 

τεμάχιο 2 
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215 

Περφορατέρ 2 τρυπών από 
μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό 
για ακρίβεια στο τρύπημα και 
χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, 
κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 10 φύλλων 

τεμάχιο 5 
  

216 
Πινέζες χρωματιστές, συσκευασία 
100 τεμ. 

συσκευασία 6 
  

217 

Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε 
να μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συκσευασία χωρητικότητας 20 
ml.  

τεμάχιο 37 
  

218 Στυλό τύπου faber χρυσαφί τεμάχιο 17 
  

219 Στυλό τύπου pilot G2  0,5 τεμάχιο 119 
  

220 Στυλό τύπου pilot vball 0.5 τεμάχιο 60 
  

221 Στυλό τύπου pilot χρυσός-ασημί τεμάχιο 18 
  

222 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, 
σε συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 12 
  

223 
Συνδετήρες VETO ή ισοδύναμο, 
μεταλλικοί, μήκους 50 mm Νο 5 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 15 
  

224 
Συνδετήρες VETO ή ισοδύναμο, 
μεταλλικοί 78 mm, No. 7 σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 13 
  

225 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύνμο, μήκους 38mm Νο 4 σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 26 
  

226 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 64 σε 
συσκευασίες των 10 κουτιών με 
1000 σύρματα σε κάθε κουτί με 
δυνατότητα συρραφής έως 12 
φύλλων βάρους 80 γρ/τμ, σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 35 
  

227 

Σύρματα για μεγάλα συρραπτικά 
126 (24/6) με δυνατότητα 
συρραφής 20 έως 23 φύλλων 
βάρους 80 γρ/τμ 

τεμάχιο 290 
  

228 
Σύρματα συρραπτικού τοίχου για 
το συρραπτικό τοίχου που θα 
προσφερθεί 

τεμάχιο 16 
  

229 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 12  ή 
ισοδύναμο, μεταλλικής 
κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με 
δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο 7 
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230 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 6  ή 
ισοδύναμο, 
μεταλλικήςκατασκευής που θα 
δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 
6mm και ύψος 4mm. 

τεμάχιο 9 
  

231 
Συρραπτικό τοίχου για διχάλα 6-
14 mm 

τεμάχιο 6 
  

232 
Ταινία αυτοκόλλητη διάφανη 
συσκευασίας 

τεμάχιο 83 
  

233 Ταινίες διπλής όψης τεμάχιο 28 
  

234 Τετράδια 100 φύλλων  τεμάχιο 2 
  

235 Τετράδια 50 φύλλα τεμάχιο 15 
  

236 Φακαρόλες ράχη 8 εκ.  τεμάχιο 17 
  

237 
Φυλλάδα ριγέ Α4 με χοντρό, 
σκληρό εξώφυλλο 100 σελ. ριγέ 

τεμάχιο 2 
  

238 Χάρακας 40 εκ τεμάχιο 3 
  

239 Χάρακας 50 εκ τεμάχιο 4 
  

240 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 75 mm x 125 mm, 
50 φύλλα 

τεμάχιο 20 
  

241 
Χαρτί Α4 χρωματιστό έντονο 80 
gr (πακέτο 500 φ.) 

πακέτο 54 
  

242 
Χαρτί Α4 χρωματιστό παλ 80 gr 
(πακέτο 500 φ.) 

πακέτο 42 
  

243 
Κοπίδια με πλαστικό σώμα 
μήκους περίπου 18 cm και 
μεταλλική λάμα μήκους 8 cm 

τεμάχιο 1 
  

244 Χαρτοταινίες χρωματιστές τεμάχιο 23 
  

245 

Χρωματιστά πλαστικά 
διαχωριστικά Α4 των 10 θεμάτων 
με χώρο στο εξώφυλλο για 
αναγραφή περιεχομένων, σε 
συσκευασίες των 10 φύλλων 

συσκευασία 10 
  

246 Ψαλίδι ζικ ζακ τεμάχιο 19 
  

247 Ψαλίδια γραφείου 21 εκ τεμάχιο 18 
  

248 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 εκ τεμάχιο 15 
  

249 Ψαλίδια παιδικά μικρά τεμάχιο 75 
  

      Σύνολο  
      Φ.Π.Α. 24%  
      Γενικό Σύνολο   

 
 

    
Ε΄ Υποομάδα: Προμήθεια γραφικής ύλης λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 
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250 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος, small 
μαύρου χρώματος 

τεμάχιο  25 
  

251 
Μηχανικό μολύβι με μύτη πάχους 
0,5mm με ενσωματωμένη γόμα 
στο καπάκι 

τεμάχιο  25 
  

252 
Μηχανικό μολύβι σχεδίου με 
μύτη πάχους 0,5 mm 

τεμάχιο  12 
  

253 
Μηχανικό μολύβι σχεδίου με 
μύτη πάχους 0,7 mm 

τεμάχιο  12 
  

254 
Μηχανικό μολύβι ROTRING 800+ 
SILVER 0,7 mm (+ Stylus Hibrid) 

τεμάχιο  2 
  

255 
Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,5 mm 
σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 

συσκευασία 36 
  

256 
Μύτες ΗΒ και Β πάχους 0,7 mm 
σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 

συσκευασία 16 
  

257 
Μολύβια με μύτη διατομής 
2,5mm 2Β χωρίς γόμα. 

τεμάχιο  180 
  

258 Μολύβια με γόμα τεμάχιο  60 
  

259 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  1.500 
  

260 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  150 
  

261 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  150 
  

262 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL FINE η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  105 
  

263 
Κόκκινο στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL FINE η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  55 
  

264 
Μαύρο στυλό BIC CRISTAL 
ORIGINAL FINE η ισοδύναμο με 
διαφανές στέλεχος 

τεμάχιο  76 
  

265 
Μπλε στυλό BIC CRISTAL SOFT η 
ισοδύναμο με διαφανές στέλεχος 
και πάχος μύτης 1,2mm 

τεμάχιο  30 
  

266 
Στυλό με ενσωματωμένη βάση 
και ελατήριο 

τεμάχιο  8 
  

267 
Στυλό PILOT G2 η ισοδύναμο, με 
πάχος μύτης 0,7 mm, μπλε 
χρώμα 

τεμάχιο  3 
  

268 
Στυλό PILOT G2 η ισοδύναμο, με 
πάχος μύτης 0,7 mm, κόκκινο 
χρώμα 

τεμάχιο  3 
  

269 
Στυλό PILOT G2 η ισοδύναμο, με 
πάχος μύτης 0,7 mm, μαύρο 
χρώμα 

τεμάχιο  3 
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270 

Μπλε στυλό υγρής μελάνης 
PILOT V5 0,5 η ισοδύναμο, πάχος 
μύτης 0,5 mm, σε συκευασία των 
10 τεμαχίων 

συσκευασία 3 
  

271 

Μαύρο στυλό υγρής μελάνης 
PILOT V5 0,5 η ισοδύναμο, πάχος 
μύτης 0,5 mm, σε συκευασία των 
10 τεμαχίων 

συσκευασία 2 
  

272 

Κόκκινο στυλό υγρής μελάνης 
PILOT V5 0,5 η ισοδύναμο, πάχος 
μύτης 0,5 mm, σε συκευασία των 
10 τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

273 
Μπλε μαρκαδόροι με στρογγυλή 
μύτη τύπου Μ (Medium) 

τεμάχιο  91 
  

274 
Μαύροι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου Μ 
(Medium) 

τεμάχιο  108 
  

275 
Κόκκινοι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου Μ 
(Medium) 

τεμάχιο 25 
  

276 
Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο  31 
  

277 
Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με 
στρογγυλή μύτη τύπου F (Fine) 

τεμάχιο  20 
  

278 
Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι 
με στρογγυλή μύτη τύπου F 
(Fine) 

τεμάχιο  8 
  

279 
Ανεξίτηλοι μπλε μαρκαδόροι με 
μύτη τύπου B (BROAD) 

τεμάχιο  21 
  

280 
Ανεξίτηλοι μαύροι μαρκαδόροι με 
μύτη τύπου B (BROAD) 

τεμάχιο  68 
  

281 
Ανεξίτηλοι κόκκινοι μαρκαδόροι 
με μύτη τύπου B (BROAD) 

τεμάχιο  37 
  

282 
Κίτρινοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο  100 
  

283 
Πορτοκαλί μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο  85 
  

284 
Ροζ μαρκαδόροι υπογράμμισης 
STABILO BOSS EXECUTIVE η 
ισοδύναμο 

τεμάχιο  5 
  

285 
Πράσινοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο  25 
  

286 
Γαλάζιοι μαρκαδόροι 
υπογράμμισης STABILO BOSS 
EXECUTIVE η ισοδύναμο 

τεμάχιο  50 
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287 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύναμο, μήκους 30mm, No. 3, 
σε συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 120 
  

288 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ισοδύνμαο, μήκους 50 mm Νο 5 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 120 
  

289 
Συνδετήρες μεταλλικοί, VETO ή 
ιοδύναμο, μήκους 38mm, Νο 4 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 10 
  

290 
Συνδετήρες VETO ή ισοδύναμο, 
μεταλλικοί 78 mm, No. 7 σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 5 
  

291 
Λάστιχα καλτσοδέτα, 8 mm X 
15,5 mm 

κιλό 9 
  

292 Λάστιχα 80mm σακουλάκι 100gr τεμάχιο 3 
  

293 Ταινίες διπλής όψης 5 μέτρων  τεμάχιο  2 
  

294 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 75 mm x 75 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

τεμάχιο  200 
  

295 

Αυτοκόλλητα στη μια πλευρά 
κίτρινα χαρτάκια σημειώσεων 
διαστάσεων 50 mm x 50 mm, σε 
μπλοκ των 100 τεμαχίων 

μπλοκ 250 
  

296 

Σελιδιοδείκτες αυτοκόλλητοι 15 
mm X 50 mm, σε συσκευασία 
των 500 φύλλων, σε διάφορα 
χρώματα 

τεμάχιο 20 
  

297 
Αυτοκόλλητες ετικέτες γενικής 
χρήσης, εκτυπώσιμες, Α4, σε 
συσκευασία των 100 φύλλων 

συσκευασία 10 
  

298 

Ετικέτα χάρτινη σε ρολό 
(transfer) βάρους 200 γρμ., 
διαστάσεων 98 mmX 72 mm, Α΄ 
όψη: δύο (2) χρώματα, Β΄ όψη: 
ένα (1) χρώμα, 
συμπεριλαμβανομένου του φιλμ 
και της μελανοταινίας (ribbon), 
σε συσκευασία (ρολό) των 1.000 
τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

299 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 12  ή 
ισοδύναμο, μεταλλικής 
κατασκευής με χειρολαβή 
σχήματος τανάλιας με 
δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 23 φύλλων. 

τεμάχιο  15 
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300 

Συρραπτική μηχανή χειρός, 
ROMA Maestri PRIMULA 6  ή 
ισοδύναμο, 
μεταλλικήςκατασκευής που θα 
δέχεται ανταλλακτικά με πλάτος 
6mm και ύψος 4mm. 

τεμάχιο  10 
  

301 

Επιτραπέζια συρραπτική μηχανή 
βαρέως τύπου, με δυνατότητα 
συρραφής έως 240 φύλλων 
βάρους 80 γρ/τμ και να δέχεται 
ανταλλακτικά μεγέθους από 
23/6-23/20 

τεμάχιο  3 
  

302 

Συραπτικά μεγάλα για σύρματα 
126 (24/6) με δυνατότητα 
συρραφής 20 έως 23 φύλλων 
βάρους 80 γρ/τμ 

τεμάχιο  33 
  

303 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π, MAPED ή 
ισοδύναμο, Νο 24/6 σε 
συσκευασίες των 1.000 
συρμάτων σε κάθε κουτί. 
Δυνατότητα συρραφής έως 25 
φύλλα βάρους 80γρ/τμ 

τεμάχιο  180 
  

304 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π, MAPED ή 
ισοδύναμο, Νο 10 σε 
συσκευασίες των 1.000 
συρμάτων σε κάθε κουτί. 
Δυνατότητα συρραφής έως 15 
φύλλα βάρους 80γρ/τμ, σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 18 
  

305 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 64 (πλάτους 6 
mm) σε συσκευασίες των 10 
κουτιών με 1000 σύρματα σε 
κάθε κουτί 

συσκευασία 120 
  

306 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 23/8 για 
συρραφή 50 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  23 
  

307 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 23/12 συρραφή 
90 φύλλων σε συσκευασίες των 
1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  14 
  

308 
Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 23/13 σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  2 
  

309 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 23/17 για 
συρραφή 120 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  13 
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310 

Σύρματα για συρραπτικά 
σχήματος Π Νο 23/20 για 
συρραφή 120 φύλλων σε 
συσκευασίες των 1000 τεμαχίων 

τεμάχιο  13 
  

311 

Μεταλλικά αποσυρραπτικά ROMA 
remover η ισοδύναμο, σχήματος 
τανάλιας με εργονομική λαβή και 
αιχμηρή ακίδα, με δυνατότητα 
αποσύρραψης συρνάτων 
συρραφής από 6mm έως 12mm 

τεμάχιο  25 
  

312 

Γόμες για μελάνι (μπλε πλευρά) 
και μολύβι (κόκκινη πλευρά), 
διαστάσεων περίπου 20 mm X 50 
mm 

τεμάχιο  20 
  

313 
Λευκή γόμα μολυβιού 
διαστάσεων 20mmΧ65mm 

τεμάχιο  80 
  

314 

Ξύστρα μεταλλική μίας τρύπας, 
κατάλληλη για όλα τα κλασσικά 
πάχη μολυβιών, με λάμα πολύ 
καλής ποιότητας σε κουτάκι με 
δύο ανταλλακτικά λάμας 

τεμάχιο  28 
  

315 

Κοπίδια με πλαστικό σώμα 
μήκους περίπου 18 cm και 
μεταλλική λάμα μήκους περίπου 
8 cm 

τεμάχιο  53 
  

316 
Ανταλλακτικά για κοπίδια 12 εκ., 
σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 10 
  

317 
Ανταλλακτικά για κοπίδια 8 εκ., 
σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 10 
  

318 
Καφέ ταινία συσκευασίας, σε 
συσκευασία των 6 τεμαχίων 

συσκευασία 5 
  

319 
Λευκά φύλλα σημειώσεων για 
κύβο, διαστάσεων 90 x 90 mm, 
σε συσκευασία των 500 χαρτιών 

τεμάχιο  90 
  

320 
Κύβος σημειώσεων (βάση) από 
πλαστικό, με ειδικές θήκες για 
μολύβια γόμες κλπ  

τεμάχιο  24 
  

321 
Διορθωτική ταινία μήκους δέκα 
έξι μέτρων (16) και πλάτους 
5,00mm 

τεμάχιο  80 
  

322 

Διορθωτικό υγρό με μπίλια ώστε 
να μην χρειάζεται διαλυτικό, σε 
συκσευασία χωρητικότητας 20 
ml.  

τεμάχιο  80 
  

323 
Διορθωτικό υγρό σε στυλό, με 
μπίλια 

τεμάχιο  35 
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324 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη τύπου 4/32, δηλαδή με 
ράχη 4 cm, ύψος 32 cm και 
πλάτος 28 cm και δυνατότητα 
αλλαγής ετικέτας διαφόρων 
χρωμάτων 

τεμάχιο  108 
  

325 

Κλασέρ από σκληρό χαρτόνι με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη τύπου 8/32, δηλαδή με 
ράχη 8 cm, ύψος 32 cm και 
πλάτος 28 cm και δυνατότητα 
αλλαγής ετικέτας διαφόρων 
χρωμάτων 

τεμάχιο  160 
  

326 

Κλασέρ από πλαστικό με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη, με ράχη 8 cm, ύψος 32 cm 
και πλάτος 28 cm. 

τεμάχιο 160 
  

327 

Κλασέρ από πλαστικό με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη 
ράχη, με ράχη 4 cm, ύψος 32 cm 
και πλάτος 28 cm. 

τεμάχιο 5 
  

328 

Εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4, με 
κατάλληλο μεταλλικό έλασμα 
μήκους περίπου 14 cm για να 
προσαρμόζονται διαφανείς 
ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. με οπές 
σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, 
διαφανές εξώφυλλο και 
αδιαφανές οπισθόφυλλο μόνο σε 
κόκκινο, πράσινο και μπλε 
σκούρο  χρώμα  

τεμάχιο  152 
  

329 
Ντοσιέ με ζελατίνες Α4, 10 
θέσεων, διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  21 
  

330 
Ντοσιέ Σουπλ ή ισοδύναμο 
(ντοσιε παρουσίασης) Α4 100 
θέσεων, διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  20 
  

331 
Ντοσιέ Σουπλ ή ισοδύναμο 
(ντοσιε παρουσίασης) Α4 60 
θέσεων, διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  21 
  

332 
Ντοσιέ Σουπλ ή ισοδύναμο 
(ντοσιε παρουσίασης) Α4 20 
θέσεων, διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  14 
  

333 

Διαφανεις θήκες Typotrust ή 
ισοδύναμο, μεγέθους Α4, πάχους 
40 micron, με άνοιγμα ζελατίνας 
στο επάνω μέρος, χωρητικότητας 
40 φύλλων Α4, σε συσκευασία 
100 τμχ 

συσκευασία 20 
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334 

Διαφανεις θήκες, μεγέθους Α4, 
πάχους 40 micron, με άνοιγμα 
ζελατίνας στο επάνω μέρος, 
χωρητικότητας 40 φύλλων Α4, σε 
συσκευασία 100 τμχ 

συσκευασία 53 
  

335 

Διαφανείς θήκες Α4, ελάχιστου 
πάχους 0,06 mm ανοικτές από 2 
πλευρές (L) σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 20 
  

336 

Χρωματιστά πλαστικά 
διαχωριστικά Α4 των 10 θεμάτων 
με χώρο στο εξώφυλλο για 
αναγραφή περιεχομένων, σε 
συσκευασίες των 10 φύλλων 

συσκευασία 38 
  

337 
Μεταλλικό ταμπόν διαστάσεων 8 
cm x 12 cm περίπου (Νο 2) 

τεμάχιο  16 
  

338 
 Κόλλα στικ UHU ή ισοδύναμο για 
χαρτιά τύπου σε σωληνάριο 
χωρητικότητας 21 γρ. 

τεμάχιο  34 
  

339 
Ρευστή κόλλα UHU η ισοδύναμο 
γενικής χρήσης σε σωληνάρια 
χωρητικότητας 35 ml 

τεμάχιο  30 
  

340 

Ντοσιέ από ανθεκτικό χαρτόνι 
(πρεσπάν) με αυτιά και λάστιχο, 
SKAG η ισοδύναμο, διαστάσεων 
25 cm x 35 cm 

τεμάχιο  550 
  

341 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι με 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 
cm (χρώματος γκρι) 

τεμάχιο  2.000 
  

342 
Ντοσιέ από λεπτό χαρτόνι χωρίς 
πτερύγια διαστάσεων 25 cm x 35 
cm (χρώματος ροζ και γαλάζιου) 

τεμάχιο 100 
  

343 

Μπλε ντοσιέ από χοντρό χαρτόνι 
με κορδόνια φακαρόλας, 
λινόδετο στη ράχη, διαστάσεων 
25 cm x 35 cm 

τεμάχιο  500 
  

344 Θήκη εγγράφων Α4 με κουμπί τεμάχιο 5 
  

345 

Κουτί αρχείου από χοντρό 
χαρτόνι (fiber) διαστάσεων 25 εκ 
Χ 35 εκ, κατάλληλο για 
αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με 
λάστιχο και ρ΄χη τουλάχιστον 12 
εκ. 

τεμάχιο 10 
  

346 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο 
για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, 
με  ράχη 10 cm   

τεμάχιο  56 
  

347 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο 
για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, 
με  ράχη 15 cm   

τεμάχιο  25 
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348 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο 
για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, 
με  ράχη τουλάχιστον 20 cm   

τεμάχιο  50 
  

349 
Κουτί αρχείου κοφτό κατάλληλο 
για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, 
με  ράχη τουλάχιστον 30 cm   

τεμάχιο  20 
  

350 

Περφορατέρ 2 τρυπών από 
μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό 
για ακρίβεια στο τρύπημα και 
χώρο τουλάχιστον 1,2 mm, 
κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 10 φύλλων 

τεμάχιο  5 
  

351 

Περφορατέρ 2 τρυπών με 
μεταλλική βάση με δυνατότητα 
διάτρησης 40 φύλλων, αριθμός 
τρυπών: 2, με διάμετρο τρυπών 
6 mm και βάθος διάτρησης 13 
mm. Να διαθέτει οδηγό 
τρυπήματος και δοχείο αχρήστων 

τεμάχιο 1 
  

352 

Περφορατέρ 2 τρυπών από 
μέταλλο και πλαστικό, με οδηγό 
για ακρίβεια στο τρύπημα και 
χώρο τουλάχιστον 12 mm, 
κατάλληλο για το τρύπημα 
τουλάχιστον 65 φύλλων 

τεμάχιο  3 
  

353 
Φάκελοι κίτρινοι KRAFT η 
ισοδύναμο, με κυψέλες, 
διαστάσεων 16 εκ Χ 18 εκ 

τεμάχιο  90 
  

354 
Φάκελοι κίτρινοι KRAFT η 
ισοδύναμο, με κυψέλες, 
διαστάσεων 24 εκ Χ 34 εκ 

τεμάχιο  60 
  

355 
Κολλητικές ταινίες (σελοτέιπ) 
διαστάσεων 33 m x 15 mm σε 
συσκευασίες των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 30 
  

356 Ψαλίδια γραφείου μήκους 16 cm τεμάχιο  39 
  

357 

Βάσεις κολλητικών ταινιών από 
ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλες 
για ταινίες διαστάσεων 33 m x 15 
mm  

τεμάχιο  28 
  

358 
Πίνακας Ανακοινώσεων με 
μεταλλικό πλαίσιο  90cm 
x1290cm 

τεμάχιο  2 
  

359 

Μικρά πλαστικά καρτελάκια για 
κλειδιά, διαστάσεων περίπου 20 
mm x 55 mm με κρίκο διαμέτρου 
περίπου 20 mm, στα οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί μικρή 
χάρτινη ή χαρτονένια ετικέτα 
κάτω από πλαστικό διαφανές 
κάλυμμα 

τεμάχιο  50 
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360 
Διαφανείς χάρακες με πατούρα, 
μήκους 30 εκ. 

τεμάχιο  10 
  

361 

Κλιμακόμετρο Rotring η 
ισοδύναμο, με κλίμακες 1:10, 
1:100, 1:25, 1:250, 1:75, 1:750, 
1:50, 1:500, 1:20, 1:200, 1:125, 
1:1250 

τεμάχιο  2 
  

362 

Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων, 
100 φύλλων, με εξώφυλλο από 
χοντρό χαρτόνι, διαστάσεων 17 
εκ Χ 25 εκ 

τεμάχιο  12 
  

363 

Βιβλίο με ριγέ φύλλα με χοντρό 
εξώφυλλο από χαρτόνι , 200 
σελίδων διαστάσεων 25 cm x 35 
cm 

τεμάχιο  11 
  

364 
Μπλε μελάνη σφραγίδας σε μικρό 
μπουκάλι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 28 ml 

τεμάχιο  30 
  

365 
Σκαφάκια Α4 (χαρτοθήκες) 
διαφόρων χρωμάτων 

τεμάχιο  31 
  

366 
Κόλλες αναφοράς (πακέτο των 
10 φύλλων) 

τεμάχιο  10 
  

367 
Μπλοκ γραφής ριγέ Α4, 50 
φύλλων 

τεμάχιο  33 
  

368 
Καρφίτσες δείκτες χρωματιστές, 
σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

369 
Ημερολόγιο μηνιαίο πλάνο 
γραφείου 35cm x 50cm 

τεμάχιο  13 
  

370 Επιτραπέζια ημερολόγια τεμάχιο  134 
  

371 
Μεταλλικές βάσεις επιτραπέζιων 
ημερολογίων 

τεμάχιο  9 
  

372 
Χαρτοταινίες συσκευασίας 5 εκ Χ 
50 μ 

τεμάχιο 2 
  

373 Ταινία διάφανη συσκευασίας  τεμάχιο  14 
  

374 Τηλεφωνικό ευρετήριο απλό τεμάχιο  5 
  

375 
Ατζέντα-ημερήσιο ημερολόγιο 
2018, διαστάσεων 17 εκ Χ 25 εκ 

τεμάχιο  65 
  

376 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
25 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 3 
  

377 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
32 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 3 
  

378 
Clip Binder Πιάστρες Εγγράφων 
41 χιλ. πακέτο 12 τεμ.  

πακέτο 2 
  

379 

Ταινία σήμανσης κινδύνου 
ριγωτή, κατάλληλη για 
οριοθέτηση χώρων, δρόμων και 
έργων σε χρώμα κόκκινο-άσπρο, 
μήκους 200 μέτρων και πλάτους 
7 εκ. 

τεμάχιο  1 
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380 
Μαρκαδόρος πίνακα 6,2mm 
ΗΙΤΕΧΤ (Μπλε ή κόκκινο ή 
μαύρο) 

τεμάχιο  3 
  

381 Ψαλίδι ζιγκ ζαγκ 16 εκ, μεταλλικό τεμάχιο  1 
  

382 
Καθαριστικός πεπειεσμένος αέρας 
σε σπρέι 

τεμάχιο  4 
  

383 
Γνήσιο ρολό εισιτηρίων για 
εκτυπωτές Qmatic σειράς ΤΡ3150 

τεμάχιο  20 
  

384 
Αυτοκόλλητες ετικέτες 
κατάλληλες για CD/DVD, σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 2 
  

385 
Οπτικοί δίσκοι CD-R, σε 
συσκευασία Cake Box 50 
τεμαχίων 

συσκευασία 4 
  

386 
Χάρτινες θήκες για CD με 
παράθυρο, σε συσκευασία των 
50 τεμαχίων 

συσκευασία 4 
  

387 
Βιβλίο με 200 ριγέ φύλλα και 
εξώφυλλο από χοντρό χαρτόνι, 
διαστάσεων 21 cm x 30 cm 

τεμάχιο 10 
  

Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

    
2η Ομάδα: Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 

Α΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Διεύθυνσης Πολιτισμού 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας  
Σύνολο 

388 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α4 

Πακέτο (500 
Φ.) 

90 
  

Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

      Β΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας  
Σύνολο 

389 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α4 

Πακέτο (500 
Φ.) 

20 
  

390 
Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus 
white  πακέτο 250φ. 

τεμ. 4 
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391 
Χονδρό χαρτί Α4 160gr color plus 
creme  πακέτο 250φ. 

τεμ. 4 
  

Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενικό σύνολο 
 

      Γ΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

392 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α4 

Πακέτο (500 
Φ.) 

500 
  

393 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α3 

Πακέτο (500 
Φ.) 

3 
  

Σύνολο  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

      Δ΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

394 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α4 

Πακέτο (500 
Φ.) 

270 
  

395 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α3 

Πακέτο (500 
Φ.) 

7 
  

Σύνολο  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

      Ε΄ Υποομάδα: Φωτοαντιγραφικό χαρτί λοιπών υπηρεσιών του Δήμου 

α/α Είδος - περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

396 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α4 

Πακέτο (500 
Φ.) 

1600 
  

397 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί  
μεγέθους Α3 

Πακέτο (500 
Φ.) 

20 
  

398 Χαρτί Α4 100 γρ (CIE τουλ. 168) 
Πακέτο των 

500 
20 

  

399 Χαρτί Α4 120 γρ (CIE τουλ. 168) 
Πακέτο των 

250 
10 

  

Σύνολο  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  
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3η Ομάδα: Προμήθεια εποπτικού υλικού 

Α΄ Υποομάδα: Εποπτικό Υλικό Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας  

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

400 ΄Αμμος διακοσμητική βάζο 50 gr τεμάχιο 14 
  

401 Αβγά φελιζόλ 8εκ. (σετ 3 τεμ.) σετ 101 
  

402 
Ανάγλυφο διάφορα σχέδια 
(καρδιές, τριαντάφυλλο κλπ σετ 
10 τεμ., Α4) 

σετ 9 
  

403 Αστέρια φελιζόλ (σετ 5 τεμ.) σετ 16 
  

404 Αστερίας (σετ 100)  σετ 7 
  

405 Ατλακόλ 1lt τεμάχιο 46 
  

406 Αυτοκόλλητα 3D  τεμάχιο 6 
  

407 Αυτοκόλλητα διάφορα σχέδια  σετ 11 
  

408 
Αυτοκόλλητες χάρτινες 
μπορντούρες σετ 4 τεμάχια 1 
μέτρου 

σετ 7 
  

409 
Αφρώδεις πεταλούδες (σετ 100 
τεμ.) 

σετ 14 
  

410 Αφρώδη διακοσμητικά (καρδιές, 
έλατα, αστέρια κλπ σετ 40 τεμ. )  

σετ 25 
  

411 Βερνίκι πηλού τεμάχιο 4 
  

412 Γάζα γύψου καλλιτεχνίας σε ρολό 
μήκος 270 cm και πλάτος 15 cm. 

τεμάχιο 33 
  

413 Γιρλάντα αποκριάτικη 12 m τεμάχιο 13 
  

414 
Γύψος καλλιτεχνίας σε κουτί 1 
kgr 

τεμάχιο 4 
  

415 Δακτυλομπογιές 1 λίτρο τεμάχιο 35 
  

416 Διπλόκαρφα  τεμάχιο 36 
  

417 Δίχτυ ρολλό διάφορα χρώματα  τεμάχιο 11 
  

418 Ζελατίνες περιτυλίγματος 
διάφορα χρώματα 70Χ100 

τεμάχιο 140 
  

419 Καβαλέτο ξύλινο 2 όψεων 
52Χ54Χ108 

τεμάχιο 3 
  

420 Καλούπια φόρμες με πλάστη σετ 30 
  

421 Κανσόν  70Χ100 διάφορα 
χρώματα 220 gr 

τεμάχιο 805 
  

422 Κανσόν 50Χ70 διάφορα χρώματα τεμάχιο 1580 
  

423 Κανσόν Α4 220 gr (σετ 100 
φύλλα) μονόχρωμα 

σετ 51 
  

424 Κανσόν Α4 220 gr χρωματιστά 
(πακέτο 100 φύλλων)  

πακέτο 43 
  

425 
Κανσόν μπλόκ 22Χ33 10 
χρώματα  

τεμάχιο 7 
  

426 Καραμελόχαρτα 250 τεμ. πακέτο 12 
  

427 Καρδιές πέρλες πακέτο 11 
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428 
Καρδιές φελιζόλ 40 χιλ. ( σετ 9 
τεμ.) 

σετ 18 
  

429 Κηρομπογιές τύπου GIOTTO (σετ 
24 τεμ) 

τεμάχιο 61 
  

430 Κόλλα διαφανής 1lt τεμάχιο 34 
  

431 Κόλλα λευκή 1000 ml τεμάχιο 13 
  

432 Κόλλα σιλικόνης ράβδος 30 cm τεμάχιο 510 
  

433 Κόλλα στιγμής Logo ή ισοδύναμο τεμάχιο 52 
  

434 Κόλλα υφάσματος  τεμάχιο 5 
  

435 Κόλλες UHU 125ml ή ισοδύναμο  τεμάχιο 253 
  

436 Κόλλες UHU 33 ml ή ισοδύναμο  τεμάχιο 369 
  

437 Κόλλες UHU glitter διάφορα 
χρώματα 15 gr ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 151 
  

438 Κόλλες UHU TACK ή ισοδύναμο  τεμάχιο 43 
  

439 
Κόλλες UHU στίκ 21 gr ή 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 382 
  

440 
Κόλλες UHU στίκ 8 gr ή 
ισοδύναμο 

τεμάχιο 120 
  

441 Κομφετί σακουλάκι 30 gr τεμάχιο 24 
  

442 Κορδέλα  ιριζέ διάφορα χρώματα 
1,5mm Χ 50m 

τεμάχιο 45 
  

443 Κορδέλα καρώ διάφορα χρώματα 
1,5mm Χ 50m 

τεμάχιο 58 
  

444 Κορδέλα σατέν διάφορα χρώματα 
1εκ 

τεμάχιο 66 
  

445 Κορδόνι δέρμα διάφορα χρώματα 
1mm X 5m 

τεμάχιο 28 
  

446 Κορδόνι ποντικοουρά διάφορα 
χρώματα 2mmX50m 

τεμάχιο 36 
  

447 Κορδόνι τρίκλωνο φυσικό, 
χρωματιστό 4mmX50m  

τεμάχιο 17 
  

448 
Κορδόνι χρυσό - ασημί 2mm X 
50m 

τεμάχιο 37 
  

449 Κουδουνάκια διάφορα χρώματα πακέτο 71 
  

450 Κουμπιά καρώ (80 τεμ.) σετ 21 
  

451 
Κουμπιά χειροτεχνίας (σετ 10 
τεμ.) 

σετ 42 
  

452 Κουτάλες ξύλινες  τεμάχιο 205 
  

453 
Κοχύλια πλαστικά ( πακέτο 250 
γρ )  

πακέτο 10 
  

454 Κοχύλια φυσικά (πακέτο 1 κιλό ) πακέτο 4 
  

455 Λαδοπαστέλ τύπου GIOTTO (σετ 
12 τεμ) 

πακέτο 4 
  

456 Λάστιχο λευκό 8 χιλ. (10 μ.) τεμάχιο 42 
  

457 Λάστιχο στρογγυλό (10 μ.) τεμάχιο 31 
  

458 
Λινάτσα διάφορα χρώματα 
1,30Χ1,00 

τεμάχιο 27 
  

459 Μαγικός καθρέφτης 50Χ100 τεμάχιο 2 
  

460 Μαλλί 90 γρ.  τεμάχιο 38 
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461 Μανταλάκια μισά ( σετ 200 τεμ.) σετ 6 
  

462 Μανταλάκια φυσικό χρώμα 
ξύλινα (σετ 10 τεμ) 

σετ 67 
  

463 Μανταλάκια χρωματιστά μικρά ( 
σετ 10 τεμ)  

σετ 53 
  

464 
Μαρκαδόροι ζωγραφικής 
μονόχρωμοι πλενόμενοι χοντροί 
(πακέτο 12 τεμ.) 

πακέτο 41 
  

465 Μαρκαδόροι πλενόμενοι  χοντροί 
τύπου GIOTTO (πακέτο 48 τεμ. )  

πακέτο 124 
  

466 Μαρκαδόροι πλενόμενοι λεπτοί 
τύπου GIOTTO (πακέτο 96 τεμ.) 

πακέτο 26 
  

467 Μαρκαδόροι πλενόμενοι τύπου 
GIOTTO (πακέτο 24 τεμ. ) λεπτοί 

πακέτο 22 
  

468 Μαρκαδόροι σφραγίδες (πακέτο 6 
τεμ.) 

πακέτο 12 
  

469 Μαρκαδόροι υφάσματος (σετ 10 
χρώματα)  

πακέτο 5 
  

470 Ματάκια με βλεφαρίδες έγχρωμα 
( σετ 20 τεμ. )  

σετ 26 
  

471 Ματάκια μεγάλα ( σετ 50 τεμ. )  σετ 87 
  

472 Ματάκια μεσαία ( σετ 50 τεμ.)  σετ 106 
  

473 Μεταξόχαρτο σετ 10 τεμ.  τεμάχιο 8 
  

474 
Μπαλάκια τσόχας παστέλ (64 
τεμ) 

σετ 8 
  

475 Μπάλες φελιζόλ 10 εκ.   τεμάχιο 150 
  

476 Μπάλες φελιζόλ 8 εκ.  τεμάχιο 310 
  

477 
Μπαλόνια κατασκευών (σετ 50 
τεμ.) 

τεμάχιο 4 
  

478 Μπαλόνια μεταλιζέ (σετ 12 τεμ.) τεμάχιο 24 
  

479 Μπαλόνια συνήθη (σετ 24 τεμ.) τεμάχιο 14 
  

480 Μπλόκ γλασέ τεμάχιο 25 
  

481 Νερομπογιές τύπου GIOTTO (12 
χρώματα με πινέλο) 

τεμάχιο 25 
  

482 Ξυλάκια ( σετ 50 τεμ.  )  σετ 51 
  

483 
Ξυλάκια λεπτά (σετ 200 τεμ. 20 
εκ.) 

σετ 30 
  

484 Ξύλινα κομμάτια δέντρου τεμάχιο 31 
  

485 Ξυλομπογιές τύπου GIOTTO 
χονδρές  (πακέτο 24 τεμ. )  

πακέτο 128 
  

486 Παγιέτες καρδιές 14mm  πακέτο 10 
  

487 Παλέτες ζωγραφικής τεμάχιο 9 
  

488 Πάνινη θήκη τοίχου κρεμαστή με 
τσέπες (Π25 Χ Υ61) 

τεμάχιο 1 
  

489 Πασχαλίτσες ξύλινες 
διακοσμητικές (σετ 144 τεμ.)  

σετ 16 
  

490 Πέρλες λουλούδια τεμάχιο 14 
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491 Πετραδάκι ψιλό διακοσμητικό 
βάζο 500 gr 

τεμάχιο 6 
  

492 Πηλός  λευκός 500 gr τύπου DAS τεμάχιο 63 
  

493 Πηλός κεραμικός χρωματιστός 
500 gr τύπου DAS 

τεμάχιο 20 
  

494 Πιάτα χάρτινα τεμάχιο 1440 
  

495 Πίνακες από καμβά (20Χ30) τεμάχιο 18 
  

496 Πίνακες φελλού 40Χ60 τεμάχιο 4 
  

497 Πινέλα (σετ 12 τεμ)  σετ 17 
  

498 Πινέλα Νο 10 τεμάχιο 106 
  

499 Πινέλα Νο 6 τεμάχιο 55 
  

500 Πιστολάκι σιλικόνης 60w τεμάχιο 9 
  

501 Πλαστελίνη σόγιας (κουτί 11 
χρώματα) 

τεμάχιο 25 
  

502 Πλαστελίνη τύπου RECORD 
(κουτί 11 χρώματα) 

πακέτο 44 
  

503 Πλαστικά καλούπια γύψου, πηλού 
 διάφορα σχέδια 6Χ4 εκ. 

σετ 9 
  

504 Πομ-Πονς ( σετ 100 τεμ.)  σετ 58 
  

505 Ποτήρια φελιζόλ 8 εκ. τεμάχιο 1250 
  

506 Πούλιες διάφορες πακέτο πακέτο 40 
  

507 Πούλιες λουλούδια πακέτο 17 
  

508 Πούλιες πεταλούδες πακέτο 15 
  

509 Πούπουλα μεγάλα  13,5 cm 
(πακέτο 30 τεμ) 

πακέτο 37 
  

510 Πούπουλα μικρά 9,5 cm (πακέτο 
50 τεμ) 

πακέτο 35 
  

511 Ριζόχαρτο ρολό 20 μ.  τεμάχιο 14 
  

512 Ρολά βαφής 3 σχέδια σετ 35 
  

513 Σελοφάν χρωματιστό ρολό 25 μ. τεμάχιο 11 
  

514 Σερπαντίνες ανα ρολό 100 gr τεμάχιο 25 
  

515 Σημαιάκια με σκοινί 12 cm x 16 
cm 10 μ. 

τεμάχιο 2 
  

516 Σπρέυ χιόνι τεμάχιο 8 
  

517 Σπρέυ χρυσό - ασημί τεμάχιο 28 
  

518 Στένσιλ κορνίζες  διάφορα σχέδια τεμάχιο 3 
  

519 Σύρμα κατασκευών καρούλι 3 
χιλιοστά, 80 μ. 

τεμάχιο 8 
  

520 Σύρμα πίπας ( σετ 100 τεμ. )  σετ 60 
  

521 Σύρμα πίπας μαλλιά (10 τεμ. 3 
χρώματα) 

σετ 9 
  

522 
Σύρμα πίπας μεταλιζέ (σετ 50 
τεμ.)  

σετ 28 
  

523 Σφραγίδες γεωμετρικά σχήματα ( 
σετ 10 τεμ.)  

σετ 3 
  

524 
Σφραγίδες οικογένεια ( σετ 10 
τεμ. )  

σετ 1 
  

525 Ταινίες διπλής όψης  10 μέτρα  τεμάχιο 34 
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526 Τέμπερα  ακρυλική 300 ml τεμάχιο 24 
  

527 Τέμπερα  μεταλιζέ 300  ml  τεμάχιο 37 
  

528 Τέμπερα  χρυσή 500 ml τεμάχιο 13 
  

529 Τέμπερες  1000 ml τεμάχιο 166 
  

530 Τέμπερες υφάσματος 125 ml τεμάχιο 1 
  

531 
Τετράγωνες και στρογγυλές 
πέρλες 

πακέτο 13 
  

532 Τούλι ύφασμα αράχνη μέτρο 25 
  

533 Τσάντα 37Χ28Χ11 τεμάχιο 562 
  

534 
Τσάντα σχεδίου πλαστική 
55Χ75Χ5  

τεμάχιο 2 
  

535 Τσόχα  ( σετ 10 χρώματα)  σετ 15 
  

536 Τσόχα ρολό 5 μέτρων  τεμάχιο 9 
  

537 Τσόχινα αστέρια, καρδιές,  
λουλούδια, κλπ ( σετ 60 τεμ.)  

σετ 31 
  

538 Φελλός πάχους 2mm μήκους 8 m 
πλάτους 50 cm 

τεμάχιο 3 
  

539 Φελλός πάχους 2mm σε φύλλα 
60Χ90 cm 

τεμάχιο 28 
  

540 Φιγουροκόπτες  διάφορα σχέδια 
μεγάλοι 

τεμάχιο 37 
  

541 Φιγουροκόπτες  διάφορα σχέδια 
μικροί 

τεμάχιο 8 
  

542 Φτερά χρωματιστά ( σετ 100 gr )  σετ 25 
  

543 Φύλλα βελουτέ τεμάχιο 25 
  

544 Φωσφορούχο χαρτόνι τεμάχιο 36 
  

545 Χαλίκι διακοσμητικό ( πακέτο 2,5 
κιλά )  

πακέτο 4 
  

546 Χάντρες maxi ( σετ 100 τεμ.)  σετ 14 
  

547 
Χάντρες ξύλινες γίγας ( σετ 90 
τεμ.)  

σετ 7 
  

548 
Χάντρες ξύλινες περλέ ( σετ 100 
τεμ. )  

σετ 15 
  

549 Χαρτί βελουτέ 70Χ100 τεμάχιο 105 
  

550 Χαρτί γκοφρέ  πουά, ργέ 2,5 μ. τεμάχιο 51 
  

551 Χαρτί γκοφρέ διάφορα χρώματα τεμάχιο 480 
  

552 Χαρτί γκοφρέ μεταλιζέ διάφορα 
χρώματα 

τεμάχιο 42 
  

553 Χαρτί γλασέ διάφορα χρώματα  τεμάχιο 161 
  

554 Χαρτί κυψελωτό 35 cm X 50 cm τεμάχιο 3 
  

555 Χαρτί μέτρου διάφορα χρώματα  κιλό 256 
  

556 Χαρτί τριμμένο για collage (8 
χρώματα) 

τεμάχιο 2 
  

557 Χαρτιά ντεκουπάζ  τεμάχιο 33 
  

558 
Χαρτόνι ανάγλυφο (220 gr, 
50Χ70) διάφορα σχέδια  και 
χρώματα 

τεμάχιο 85 
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559 

Χαρτόνι διάφορα σχέδια 50Χ70 
βράχος, βυθός, έναστρος 
ουρανός, καρδιές λουλούδια, 
χριστούγεννα κ.α 

τεμάχιο 73 
  

560 Χαρτόνι ιριδίζον  ( σετ 10 τεμ.)  σετ 21 
  

561 Χαρτόνι καρώ 50Χ70 διάφορα 
χρώματα 

τεμάχιο 115 
  

562 Χαρτόνι μακέτας 5 χιλ. 50Χ70 τεμάχιο 29 
  

563 Χαρτόνι μακέτας 8 χιλ. 50Χ70 τεμάχιο 22 
  

564 Χαρτόνια μεταλιζέ 50Χ70 τεμάχιο 124 
  

565 Χαρτόνια μεταλιζέ ρολό διπλής 
όψης 50Χ80 

τεμάχιο 16 
  

566 Χαρτόνια ολογραφικά (50Χ70 σετ 
10χρώματα) 

σετ 26 
  

567 
Χαρτόνια οντουλέ διάφορα 
χρώματα 

τεμάχιο 308 
  

568 Χαρτόνια ουράνιο τόξο τεμάχιο 27 
  

569 Χαρτόνια ουράνιο τόξο κυματιστό τεμάχιο 10 
  

570 Χόρτο σε ρολό 50Χ70 cm. τεμάχιο 20 
  

571 Χόρτο φυσικό διάφορα χρώματα 
30 gr 

τεμάχιο 98 
  

572 Χρυσόσκονη αλατιέρα 150 gr τεμάχιο 90 
  

573 Χρυσόσκονη διάφορα χρώματα 
αλατιέρα 8 gr σετ 6 χρωμάτων 

σετ 36 
  

574 Χρυσόχαρτο διπλής όψης 50 cm 
x70 cm 

τεμάχιο 24 
  

575 Χρώματα 3D τύπου Puffy  ( σετ 
10) 10,5 ml 

σετ 9 
  

      Σύνολο 
 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

      
Β΄ Υποομάδα: Εποπτικό Υλικό Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας  

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

576 

Τέμπερα σε μπουκάλι 500 ml σε 
19 έντονα χρώματα υψηλής 
επικάλυψης. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 6x18,5 εκ. 

μπουκάλι 4 
  

577 

Πηλός λευκός 500 gr. LUNA - 
Πηλός από φυσικά υλικά. 
Στεγνώνει σταδιακά στον αέρα 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
καλούπια αλλά και για γλυπτική. 

τεμάχιο  6 
  

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 118 

578 

Ξυλάκια παγωτού χρωματιστά 
11,5 cm - Σε συσκευασία των 50 
τεμαχίων σε διάφορα χρώματα. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 11,5x1 εκ. 

σετ 3 
  

579 

Χάρτινες μπορντούρες 
Χριστουγέννων - Ειδικές για 
κάρτες Χριστουγέννων.Το σετ 
περιλαμβάνει 6 διαφορετικά 
σχέδια, 20 τεμάχια ανά σχέδιο. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 20,5x2 εκ. 

σετ 1 
  

580 
Χρυσόσκονη 6 χρώματα των 8 gr 
σε αλατιέρες 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2,2x8,5 εκ. 

σετ 2 
  

581 
Μαρκαδόροι χοντροί 24 τεμαχίων 
τύπου GIOTTO TURBO MAXI 
(συσκευασία 24 χρωμάτων) 

σετ 7 
  

582 
Μαρκαδόροι λεπτοί 24 τεμαχίων 
τύπου GIOTTO TURBO COLOR 
(σετ 24 χρωμάτων) 

σετ 7 
  

583 Σετ 5 πινέλα πλακέ - Σε blister. σετ 3 
  

584 
Σετ 5 πινέλα στρογγυλά - Σε 
blister. 

σετ 3 
  

585 

Χαρτόνι πουά/ριγέ 50x70 cm, 
300 gr - Σε φύλλα 50x70 εκ, 300 
γρ.     (7 χρώματα επιλογής). 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 50x70 εκ. 

τεμάχιο  3 
  

586 

Χαρτόνι πουά 50x70 cm, 300 gr - 
Σε φύλλα 50x70 εκ, 300 γρ. (4 
χρώματα επιλογής). 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 50x70 εκ. 

τεμάχιο  3 
  

587 

Χαρτόνια κανσόν Α4 21χ29 cm 
100 φύλλα 10 χρώματα - Σετ 100 
φύλλων Α4 (21x29) εκ. σε 10 
χρώματα,  220 γρ. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 100x70 εκ. 

σετ 1 
  

588 

Βελουτέ μπλόκ 25x35 cm 10 
χρωμάτων - Μπλοκ 10 
χρωμάτων, σε φύλλα (25x35) εκ. 
Ειδικό για κατασκευή μασκών, 
φυσικών τοπίων, 
δακτυλόκουκλων κ.λ.π. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 35x25 εκ. 

μπλοκ 2 
  

589 Κόλλα stick LUNA 40 gr 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 3,5 εκ. 

τεμάχιο  7 
  

590 

Κόλλα λευκή σε πλαστικό 
μπουκάλι 90 gr - Λευκή κόλλα 
χειροτεχνίας. 
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 3x14,5 εκ. 

τεμάχιο  7 
  

      Γενικό Σύνολο  
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      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

 
 

    

 
 

  
4η Ομάδα: Προμήθεια σφραγιδών για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Α΄ Υποομάδα: Σφραγίδες για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολιτισμού 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

591 

Μηχανική σφραγίδα τίτλου 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗ» διαστάσεων 
4cmΧ2cm  

τεμάχιο  1 
  

592 
Μηχανική σφραγίδα τίτλου 
«ΔΩΡΕΑΝ» διαστάσεων 
4cmΧ2cm 

τεμάχιο  1 
  

Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

     
 

Β΄ Υποομάδα: Σφραγίδες για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

593 

Σφραγίδα ξύλινη διαστάσεων 5 
εκ. Χ 2 εκ. (τριών γραμμών), 
για τα οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας. 

τεμάχιο  8 
  

Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

 
 

    

 
 

  
5η Ομάδα: Προμήθεια μηχανών γραφείου και αναλωσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Α΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου για την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

594 

Κοπτική μεταλλική μηχανή για 
κόλλες έως Α3, με δυνατότητα 
κοπής έως 15 φύλλων, με 
ακρυλική ασφάλεια που 
διαχωρίζει την λεπίδα από τα 
χέρια 

τεμάχιο 1 
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595 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) 
με οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης 
των 4 αριθμητικών πράξεων και 
μνήμη, διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 2 
  

      Σύνολο 
 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

      Β΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για την Διεύθυνση Προσχολικής 
Αγωγής 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Συνολικές 
ποσότητες 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

596 

Κοπτική μεταλλική μηχανή για 
κόλλες έως Α3, με δυνατότητα 
κοπής έως 15 φύλλων, με 
ακρυλική ασφάλεια που 
διαχωρίζει την λεπίδα από τα 
χέρια 

τεμάχιο 1 
  

597 

Αριθμομηχανή τύπου CASIO MS-
80VER,με μεγάλη οθόνη, 8 
ψηφίων LCD, λειτουργία ηλιακή 
& μπαταρίας,διαστάσεις 10,3 Χ 
14,5 cm  

τεμάχιο 1 
  

598 
Μηχανή βιβλιοδεσίας χειροκίνητη 
με πλαστικό σπιράλ (μέγιστο 
μέγεθος 51 mm) 

τεμάχιο 1 
  

599 
Χαρτοταινίες αριθμομηχανής (6 
εκ.)  τεμάχιο 

5 
  

600 Χαρτοταινίες 2 εκ τεμάχιο 39 
  

601 Χαρτοταινίες 4 εκ τεμάχιο 59 
  

602 

Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC 
μεγέθους Α4 κατάλληλες για 
βιβλιοδεσία, πάχους 140 Mic (για 
να καλύπτουν τα εξώφυλλα και 
τα οπισθόφυλλα) σε συσκευασία 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 1 
  

603 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 10 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 5 
  

604 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 6 
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605 Φύλλα  πλαστικοποίησης Α4 100 
micron 100 τεμ.   

πακέτο 11 
  

606 Φύλλα πλαστικοποίησης Α3 100 
micron 100 τεμ.           

πακέτο 9 
  

      Σύνολο 
 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

 
          

Γ΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

607 

Μηχανή βιλβιοδεσίας πλαστικού 
σπιράλ, μέγιστο μέγεθος χαρτιού 
Α4, με δυνατότητα προσαρμογής 
αριθμού οπών, μέγιστη 
δυνατότητα διάτρησης 18 φύλλα, 
μέγιστη δεσμευτική ικανότητα 
450 φύλλα 

τεμάχιο 1 
  

608 

Μηχανή πλαστικοποίησης με 
δυνατότητα ρύθμισης της 
θερμοκρασίας. Θερμή και ψυχρή 
πλαστικοποίηση, με χρόνο 
προθέρμανσης 3-5 λεπτά, με 
δείκτη ετοιμότας, μέγιστο πάχος 
πλαστικοποίησης film 0,6 mm,  

τεμάχιο 1 
  

609 

Χαρτιά μεγέθους Α4, χρωματιστά, 
βάρους 220γρ/τμ, κατάλληλα για 
βιβλιοδεσία, σε συσκευασία 100 
φύλλων 

τεμάχιο 5 
  

610 
Διαφάνειες μεγέθους Α4, για 
βιβλιοδεσία, βάρους 140 mic, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

τεμάχιο 3 
  

611 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

612 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 22 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 2 
  

613 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 45 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 2 
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614 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 51 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

      Σύνολο 
 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

      
Δ΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για το Αυτοτελές Τμήματος 
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Συνολικές 
ποσότητες 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

615 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) 
με οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης 
των 4 αριθμητικών πράξεων και 
μνήμη, διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 1 
  

616 

Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC 
μεγέθους Α4 κατάλληλες για 
βιβλιοδεσία, πάχους 140 Mic  σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 1 
  

      Σύνολο 
 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

      Ε΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για τη Διεύθυνση Πολιτισμού 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

617 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) 
με οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης 
των 4 αριθμητικών πράξεων και 
μνήμη, διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 2 
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618 

Αριθμομηχανή με χαρτοταινία 
διαστάσεων 67,5 Χ 196 Χ 317 με 
εγγύηση 2 έτη, ευδιάκριτη 
μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων, 
ταχύτηα εκτύπωσης 2,4 
γραμμές/δευτερόλεπτο, δίχρωμη 
εκτύπωση με μελανωτήρα, 
πλήκτρο εσωτερικής αφαίρεσης, 
πλήκτρο Delta%, διπλό σύστημα 
τροφοδοσίας (μπαταρίας και 
μετασχηματιστής ρεύματος) και 
αναλώσιμα (5 χαρτοταινίες και 1 
μελάνι)και οθόνη 12 ψηφίων, με 
δυνατότητα εκτέλεσης των 4 
πράξεων και πλήκτρο %, με 
μνήμη και δίχρωμης εκτύπωσης 

τεμάχιο 1 
  

619 

Χαρτοταιναινία απλή, διαστάσεων 
57 mm X 25 mm για 
αριθμομηχανή, σε συσκευασία 
των 10 τεμ. 

συσκευασία 2 
  

      Σύνολο 
 

      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

      ΣΤ΄ Υποομάδα: Μηχανές γραφείου και αναλώσιμα για τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Συνολικές 
ποσότητε

ς 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Συνολική 

Τιμή 

620 

Αριθμομηχανή με χαρτοταινία 
διαστάσεων 67,5 Χ 196 Χ 317 με 
εγγύηση 2 έτη, ευδιάκριτη 
μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων, 
ταχύτηα εκτύπωσης 2,4 
γραμμές/δευτερόλεπτο, δίχρωμη 
εκτύπωση με μελανωτήρα, 
πλήκτρο εσωτερικής αφαίρεσης, 
πλήκτρο Delta%, διπλό σύστημα 
τροφοδοσίας (μπαταρίας και 
μετασχηματιστής ρεύματος) και 
αναλώσιμα (5 χαρτοταινίες και 1 
μελάνι)και οθόνη 12 ψηφίων, με 
δυνατότητα εκτέλεσης των 4 
πράξεων και πλήκτρο %, με 
μνήμη και δίχρωμης εκτύπωσης 

τεμάχιο 1 
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621 

Υπολογιστής τσέπης (Calculator) 
με οθόνη υγρού κρυστάλλου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 10 
ψηφίων, δυνατότητα εκτέλεσης 
των 4 αριθμητικών πράξεων και 
μνήμη, διαστάσεων τουλάχιστον 
10cmΧ14cm 

τεμάχιο 5 
  

622 

Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC 
μεγέθους Α4 κατάλληλες για 
βιβλιοδεσία, πάχους 140 Mic  σε 
συσκευασία 100 τεμαχίων 

τεμάχιο 1 
  

623 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 10 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

624 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 12 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

625 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 16 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

626 

Πλαστικοί δακτύλιοι (σπιράλ) 
διαμέτρου 20 mm, κατάλληλο για 
βιβλιοδεσία χαρτιού Α4, σε 
συσκευασία των 100 τεμ. 

συσκευασία 1 
  

627 

Χαρτιά μεγέθους Α4, χρωματιστά, 
βάρους 80 γρ/τμ, κατάλληλα για 
βιβλιοδεσία, σε συσκευασία 500 
φύλλων 

τεμάχιο 1 
  

628 

Χαρτιά μεγέθους Α4, χρωματιστά, 
βάρους 160 γρ/τμ, κατάλληλα για 
βιβλιοδεσία, σε συσκευασία 500 
φύλλων 

τεμάχιο 5 
  

629 Ταινία για αριθμομηχανή CASIO 
DR 420 TER 

τεμάχιο 2 
  

630 Ταινία για αριθμομηχανή 
OLIVETTI SUMMA 32 

τεμάχιο 8 
  

631 Ταινία για αριθμομηχανή 
MARATHON 1260 

τεμάχιο 2 
  

632 Μελάνι για αριθμομηχανή CASIO 
DR 420 TER 

τεμάχιο 1 
  

633 Μελάνι για αριθμομηχανή 
OLIVETTI SUMMA 32 

τεμάχιο 3 
  

634 Μελάνι για αριθμομηχανή 
MARATHON 1260 

τεμάχιο 1 
  

      Σύνολο 
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      Φ.Π.Α. 24% 
 

      Γενικό Σύνολο  
 

 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ»΄: Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. 
(Ανήκει στην με αριθμ.       /2017 Διακήρυξη) 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6123 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κάλχου 48-50, Ίλιον, 13122 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Γεράσης 
- Τηλέφωνο: 213 20 30 041 
- Ηλ. ταχυδρομείο: egerasis@ilion.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ilion.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού  χαρτιού για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ006220796 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :Προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Ναι 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π78/2017  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
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Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 136 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 137 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 

17REQ006305434 2017-06-09

ΑΔΑ: 6ΑΘΩΩΕΒ-ΙΙΤ



 139 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα 
και για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 
για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή(-ές): [……]    

 
 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,            

                                        Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,        

                                         Κανελλόπουλος Γ.,   Γαλούνης Δ.      

                                                                         

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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