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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του ∆ήµου για τα 

οικονοµικά έτη 2021, 2022 ή µέχρι εξαντλήσεως των αντίστοιχων  ειδών.  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν ως εξής: 

• Νόµος 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», οι διατάξεις αυτού, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

• Νόµος 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• Νόµος 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• Νόµος 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

• Νόµος  4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• Νόµος 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής 

Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• Νόµος 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  

• Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

• Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. 

• Toν «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• To Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραµµα Κλεισθένης».  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα ένα ευρώ και επτά λεπτά (13.171,07€) 

µε Φ.Π.Α.24 % και θα βαρύνει τον  Κ.Α 10.6612.0003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για τα έτη 2021, 2022 

ως εξής: 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                                                                                                                            
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ∆ΣΣΗ∆∆. 117.1/2020   

 

[3] 
 

 

K.A.E. ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚ. 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΠΟΣΟ 

Κ.Α.Ε. 

10.6612.0003 6.585,53€ 6.585,53€ 13.171,07 

 

 

 

 

 

  

                                              

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι, 03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 

Χαϊδάρι, 03/08/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(*) Οι Τιµές Μονάδας διαµορφώνονται κατόπιν έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

1 Αριθμομηχανή 

seal desk 10 

ψηφίων 

Αριθμομηχανή γραφείου για απλές 

πράξεις, πολύ πρακτική. Θα διαθέτει οθόνη 10 

ψηφίων, επικλινή για μεγαλύτερη ευκολία. Θα 

λειτουργεί με μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια. Θα έχει 

μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και θα κλείνει αυτόματα 

αν δεν χρησιμοποιείται  μετά από ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα (π.χ. 5 λεπτά). Θα διαθέτει μνήμη 

τουλάχιστον 5 λειτουργιών (πρόσθεση, αφαίρεση, 

ανάκληση, διαγραφή και γενικό σύνολο). Θα έχει 

εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Θα συνοδεύεται από 

εγχειρίδιο χρήσης 

τεμ 10,00 5,38 53,80 

2 Βάση ημεροδείκτη 

μεταλλική 

Βάση ημεροδείκτη μεταλλική, χρώματος μαύρου, από 

ανθεκτική μεταλλική κατασκευή με αντιδιαβρωτικές 

ιδιότητες. Ενδεικτικές διαστάσεις: 12 x 21 x 6 cm 

τεμ 10,00 2,65 26,50 

3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ σπιράλ 17x24 cm. Ημερήσιο ημερολόγιο  διαστάσεως 

17x24 cm, με σπιράλ δέσιμο τετραδίου. Σε χρώμα 

επιλογής της υπηρεσίας 

τεμ 60,00 1,50 90,00 

4 Στυλό διαρκείας 

1,0mm, με χρώμα 

επιλογής της 

υπηρεσίας (μπλε, 

κόκκινο ή μαύρο 

Με μύτη πάχους 1.0mm. Για καθαρή γραφή χωρίς 

διακοπές ή κηλίδες. Ιδανικό για καθημερινή χρήση. 

Κλείσιμο με καπάκι. Με στέλεχος διαφανές για να 

διακρίνεται εύκολα η ποσότητα του εναπομείναντος 

μελανιού. Χρώμα μελανιού μπλε, κόκκινο ή μαύρο 

τεμ 3000,00 0,10 300,00 

5 Μαρκαδόρος με 

στρογγυλή μύτη 

0.4mm, χρώματος 

επιλογής της 

υπηρεσίας (μπλε, 

μαύρο ή κόκκινο) 

Μαρκαδόρος με στρογγυλή, ψιλή μύτη (ακίδα) πάχους 

0.4 mm, που επιτρέπει λεπτομέρεια και ακρίβεια στο  

γράψιμο και το σχέδιο. Με σύστημα τροφοδοσίας 

μελανιού, που εξασφαλίζει αξιόπιστη ροή και ομαλή 

γραφή χωρίς κενά. Με καπάκι που δεν επιτρέπει στο 

μελάνι να στεγνώσει και κλιπ τσέπης. Με μέσο όρο 

διάρκειας μελανιού περί τα 500 μέτρα. 

Δεν δέχεται ανταλλακτικό. Σε χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας (μπλε, μαύρο ή κόκκινο). 

τεμ 100,00 0,38 38,00 

6 Μαρκαδόρος 

υπογράμμισης, σε 

χρώμα επιλογής της 

υπηρεσίας (κίτρινο, 

ροζ ή πορτοκαλί) 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης, με έντονο φωσφορούχο 

χρώμα (π.χ. κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί). Με πλακέ μύτη, 

κατάλληλη και για λεπτές και για χοντρές 

υπογραμμίσεις (τουλάχιστον από 2 έως 5mm). Με 

μελάνι που στεγνώνει αμέσως μετά την υπογράμμιση 

και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη χαρτιού 

τεμ 600,00 0,20 120,00 

7 Μολύβι ξύλινο ΗΒ Ξύλινο, κλασσικό μολύβι, με πολυγωνικό σχεδιασμό 

και ριγέ χρωματισμό. Ξύνεται εύκολα με οποιαδήποτε 

κοινή ξύστρα. Με πάχος γραφής 2mm και σκληρότητα 

μύτης ΗΒ 

τεμ 400,00 0,09 36,00 

8 Διορθωτικό υγρό και 

διαλυτικό (σετ των 

20ml+20ml) 

Σετ διορθωτικού υγρού με πινελάκι και διαλυτικό (που 

ανανεώνει τη ρευστότητα του διορθωτικού). Σε 

πλαστικά μπουκαλάκια των 20 ml 

τεμ 150,00 1,10 165,00 
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9 Διορθωτική ταινία 

4.2mm x 12m 

(κομπλέ) 

Διορθωτική ταινία πάχους 4.2 mm και μήκους 14m. 

Για διόρθωση μίας μονής γραμμής τυπωμένου 

κειμένου. Με εξωτερικό περίβλημα από πλαστικό. 

Δέχεται ανταλλακτικό για περισσότερη οικονομία. Δεν 

περιέχει διαλύτες, δεν αφήνει ίχνη ή σκιάσεις στις 

φωτοτυπίες και είναι κατάλληλη για τους 

περισσότερους τύπους χαρτιού ακόμα και για φαξ. 

Πραγματοποιεί στεγνή διόρθωση δίνοντας τη 

δυνατότητα άμεσου γραψίματος ή δακτυλογράφησης 

επάνω στο έγγραφο που διορθώθηκε 

τεμ 300,00 2,35 705,00 

10 Γόμα λευκή για 

μολύβι, από PVC 

Γόμα κατασκευασμένη από λευκό μαλακό PVC. 

Αφαιρεί το μολύβι από κάθε είδους χαρτί και φιλμ, 

χωρίς να αφήνει μουτζούρες και χωρίς να φθείρει το 

χαρτί. Με χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται 

καθαρή 

τεμ 300,00 0,15 45,00 

11 Ξύστρα μολυβιών 

μεταλλική 

Ξύστρα μεταλλική, μονή, κατάλληλη για όλα τα 

standard μολύβια, με 2 ανταλλακτικές λάμες από 

ανθεκτικό υλικό για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης 

τεμ 100,00 0,11 11,00 

12 Αυτοκόλλητες 

ετικέτες, λευκού 

χρώματος, 

διαστάσεως 

210x148,5mm, 

σε φύλλο Α4 (πακέτο 

των 100 φύλλων) 

Ετικέτες υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, κατάλληλλες 

για όλους τους τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, 

Copier), γρήγορης και σταθερής επικόλλησης, με 

δυνατότητα εύκολης  αφαίρεσης,  χωρίς να αφήνουν 

ίχνη κόλλας. Σε πακέτο των 100 φύλλων (2 ετικέτες 

ανά φύλλο). 

τεμ 4,00 4,50 18,00 

13 Βάση επιτραπέζια για 

κολλητική ταινία 33m 

Στιβαρή, αντιολισθητική, επιτραπέζια βάση κολλητικής 

ταινίας, με μεταλλική λεπίδα. Κατάλληλη για 

κολλητικές ταινίες 33 μέτρων 

τεμ 60,00 1,19 71,40 

14 Κολλητική ταινία 

γραφείου 19mm x 

33m, γαλακτώδης 

Κολλητική ταινία γραφείου (σελοτέιπ), διαστάσεως 

19mm x 33m, γαλακτώδους τύπου. Εφαρμόζει αόρατα 

στο χαρτί. 

Αντέχει στον χρόνο. Δεν εμφανίζεται στις φωτοτυπίες 

και στα fax, ενώ η ματ υφή της επιτρέπει το γράψιμο 

και το τύπωμα πάνω της. Με εσωτερική διάμετρο περί 

τα 2.5 cm 

τεμ 100,00 0,39 39,00 

15 Κολλητική ταινία 

γραφείου 15mm x 

33m, διάφανη 

Κολλητική ταινία γραφείου (σελοτέιπ), διαστάσεως 

15mm x 33m, διάφανου τύπου. Ιδανική για 

καθημερινή χρήση. Δεν κιτρινίζει με το χρόνο και δεν 

φθείρεται. Με εσωτερική διάμετρο περί τα 2.6 cm 

τεμ 150,00 0,15 22,50 

16 Κολλητική 

χαρτοταινία, 50mm x 

40m 

Κολλητική ταινία χάρτινη, πλάτους 50mm και μήκους 

66m, γενικής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

συσκευασία, μαρκάρισμα και άλλες εφαρμογές. 

Μπορεί να γραφτεί ή και να χρωματιστεί 

τεμ 80,00 1,99 159,20 

17 Κολλητική ταινία 

συσκευασίας, 

διάφανη, 50mm x 

66m 

Κολλητική ταινία συσκευασίας διάφανη, πλάτους 

50mm και μήκους 66m. Για τη σφράγιση κιβωτίων, 

τόσο για μακροπρόθεσμη αποθήκευση όσο και για τη 

μεταφορά ελαφριών κιβωτίων και δεμάτων. Ανθεκτική 

στις υψηλές αλλά και στις χαμηλές θερμοκρασίες. 

τεμ 200,00 0,89 178,00 

18 Θήκες πλαστικές 

διαφανείς, Α4, 

ενισχυμένες, με 

άνοιγμα επάνω (σε 

συσκευασία των 100 

τεμ.) 

Διαφανείς θήκες, ενισχυμένες (με πάχος πλαστικού 

τουλάχιστον 0.05 mm). Με άνοιγμα από επάνω. 

Προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και προστασία στα 

έγγραφα, δίνοντάς τους γυαλιστερό αποτέλεσμα. 

Προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους 

Α4, με 2 ή 4 κρίκους 

τεμ 600,00 1,05 630,00 
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19 Φάκελος αρχείου 

30x40 cm, από 

χαρτόνι μπλε, με 

κορδέλα 

Για φύλαξη μεγάλου όγκου εγγράφων μεγέθους Α4. 

Είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι για 

μεγάλη αντοχή και κλείνει σε τρία σημεία με κορδέλες. 

Σε μπλε χρώμα. Διαστάσεις: μήκος 30 cm, ύψος 40 cm, 

ράχη 8cm. 

τεμ 150,00 0,57 85,50 

20 Φάκελος αρχείου 

30x40 cm, από 

χαρτόνι μπλε, με 

κορδέλα 

Για φύλαξη μεγάλου όγκου εγγράφων μεγέθους Α4+. 

Είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι για 

μεγάλη αντοχή και κλείνει σε τρία σημεία με κορδέλες 

και πάνω κάτω έχει "αυτιά". Σε μπλε χρώμα. 

Διαστάσεις: μήκος 30 cm, ύψος 40 cm, ράχη 16cm 

τεμ 300,00 1,80 540,00 

21 Φάκελος με αυτιά και 

λάστιχο, μεγέθους 

Α4+, σε χρώμα 

επιλογής της 

υπηρεσίας (π.χ. μπλε, 

πράσινο, κίτρινο, 

κόκκινο, πορτοκαλί) 

Φάκελος μεγέθους Α4+, κατασκευασμένος από 

ανθεκτικό χαρτόνι μεγάλης αντοχής, για μεταφορά, 

προστασία και αποθήκευση εγγράφων. Kλείνει με 

λάστιχο για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθέτει 

εσωτερικά αυτιά για καλύτερη συγκράτηση των 

εγγράφων. Με χωρητικότητα 150 φύλλα (80g). 

Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 34.5 cm, πλάτος 25.5 

cm. Σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (π.χ. μπλε, 

πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί). 

τεμ 3000,00 0,28 840,00 

22 Ντοσιέ Α4 με 

έλασμα, διαφανές, 

σε χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας (π.χ. 

μπλε, κίτρινο ή 

κόκκινο), σε 

συσκευασία των 50 

ντοσιέ 

Ντοσιέ με έλασμα, διαστάσεως Α4, κατάλληλο για 

μεταφορά λίγων εγγράφων ή πρόχειρες παρουσιάσεις. 

Με χωρητικότητα έως 15 φύλλα (80gr) χωρίς 

ζελατίνες. Με διαφανές εξώφυλλο- κάλυμμα για 

εύκολη ανάγνωση του 1ου φύλλου. Με ετικέτα στην 

αριστερή πλευρά για δυνατότητα αναγραφής τίτλου. 

Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. Ενδεικτικές 

διαστάσεις: ύψος 31cm, πλάτος 23 cm. Από ανθεκτικό 

πλαστικό υλικό, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας 

(μπλε, κίτρινο ή κόκκινο). 

τεμ 200,00 4,50 900,00 

23 Κλασέρ  χάρτινο 

4/34 

Κλασέρ από ανθεκτικό χαρτόνι, μεγέθους 4/34, για 

αρχειοθέτηση εγγράφων A4+. Με ασπρόμαυρη 

εκτύπωση "μάρμαρο" στα εξώφυλλα και χρώμα ράχης 

μαύρο. Με ειδικό μεταλλικό μηχανισμό για σταθερή 

και ασφαλή συγκράτηση των φύλλων. Με 

χωρητικότητα έως και 350 φύλλα (80gr). Με μεταλλική 

ακμή στη βάση του, για μεγαλύτερη αντοχή στη 

χρήση. Στη ράχη του θα υπάρχει διαγραμμισμένος 

χώρος για την αναγραφή περιεχομένων και οπή με 

μεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή του από το 

ράφι. Διαστάσεις: ύψος 34 cm, ράχη 4-5 cm, πλάτος 

29-30 cm 

τεμ 800,00 0,94 752,00 

24 Κλασέρ  χάρτινο 8/34 Κλασέρ από ανθεκτικό χαρτόνι, μεγέθους 8/34, για 

μαζική αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων A4+. 

Με ασπρόμαυρη εκτύπωση "μάρμαρο" στα εξώφυλλα 

και χρώμα ράχης μαύρο. Με ειδικό μεταλλικό 

μηχανισμό για σταθερή και ασφαλή συγκράτηση των 

φύλλων. Με χωρητικότητα έως και 750 φύλλα (80gr) 

και μεταλλική ακμή στη βάση του για μεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση. Στη ράχη του θα υπάρχει 

διαγραμμισμένος χώρος για την αναγραφή 

περιεχομένων και οπή με μεταλλικό κρίκο για την 

εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. Διαστάσεις: ύψος 

34 cm, ράχη 7-8 cm, πλάτος 29-30 cm. 

τεμ 1500,00 0,94 1410,00 

25 Χάρακας 40cm Χάρακας από ανθεκτικό πλαστικό με μήκος 40cm, 

πλάτος περί τα 40mm και πάχος περί το 1mm 

τεμ 50,00 0,34 17,00 
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26 Κόλλα stick 40gr, 

ενδεικτικού τύπου 

Κόλα stick (ενδεικτικού τύπου UHU) για συγκόλληση 

χαρτιών, φακέλων και ετικετών, για χειροτεχνίες και 

κολλάζ χαρτιών. Χωρίς διαλύτες, μη τοξική, κατάλληλη 

για παιδιά. Κολλάει χωρίς να αφήνει σημάδια. Με 

βιδωτό καπάκι ασφαλείας, που δεν την αφήνει να 

στεγνώσει. Απλώνει εύκολα και προσφέρει μόνιμα 

αποτελέσματα.. Αφαιρείται εύκολα από τα ρούχα με 

μία πλύση στο πλυντήριο και από τα χέρια με απλό 

ξέβγαλμα με νερό 

τεμ 80,00 0,68 54,40 

27 Κόλλα στιγμής Ρευστή κόλλα γενικής χρήσεως, ενδεικτικού τύπου 

"UHU παντοκολλητής", για μόνιμο αποτέλεσμα, 

ιδανική για χαρτιά, ξύλο και ύφασμα. 

Απλώνεται εύκολα, δεν αφήνει σημάδια κ μπορεί να 

αφαιρεθεί εύκολα μέσα στα πρώτα λεπτά της 

εφαρμογής της. 35mL 

τεμ 40,00 0,89 35,60 

28 Κοπίδι πλαστικό 

μικρό (9mm) 

Μικρό κοπίδι με πλαστική λαβή, για καθημερινή 

χρήση. Με κουμπί ασφαλείας για σταθεροποίηση της 

λάμας και κλιπ τσέπης για εύκολη μεταφορά. Δέχεται 

ανταλλακτικές λάμες. Με ρυθμιζόμενο μήκος λεπίδας 

και πλάτος περί τα 9 mm. Με συνολικό μήκος περί τα 

13 cm 

τεμ 30,00 0,15 4,50 

29 Κύβος σημειώσεων, 

πλαστικός, μαύρος 

Κύβος (βάση) για χαρτάκια σημειώσεων. 

Κατασκευασμένος από πλαστικό πάχους περί τα 2mm. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 10x10x8 cm ύψος. Δέχεται έως 

500 ανταλλακτικά φύλλα (δεν περιλαμβάνονται στη 

συσκευασία). Σε χρώμα μαύρο 

τεμ 50,00 0,42 21,00 

30 Χαρτάκια λευκά για 

κύβο σημειώσεων 

(σε συσκευασία των 

500 φύλλων) 

Λευκά χαρτάκια, διαστάσεως 90 x 90 mm, για κύβο 

σημειώσεων. Σε συσκευασία των 500 φύλλων 

τεμ 400,00 0,42 168,00 

31 Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 38x51mm, 

κίτρινα, σε κύβο των 

100φ. (σε 

συσκευασία των 3 

κύβων) 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, σε κύβο 

(μπλοκ). Φύλλα ανά κύβο: 100. Διαστάσεις: 38x51mm. 

Σε συσκευασία των 3 κύβων (300 φύλλα 

τεμ 650,00 0,27 175,50 

32 Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 76x76mm, 

κίτρινα, σε κύβο των 

400φ. περίπου 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, σε κύβο 

(μπλοκ). Διαστάσεις: 76x76mm. Σε οικονομική 

συσκευασία των 400 περίπου φύλλων ανά κύβο 

(μπλοκ 

τεμ 1000,00 0,74 740,00 

33 Σελιδοδείκτες 

χρωματιστοί 

πλαστικοί (σε 

συσκευασία των 4 

μπλοκ) 

Χρωματιστοί σελιδοδείκτες για εύκολη υπενθύμιση, 

επισήμανση και εύκολη ανεύρεση σημειώσεων. Από 

πλαστικό υλικό για μεγάλη αντοχή. Με δυνατότητα 

γραφής πάνω τους. Θα έχουν δυνατότητα 

επανατοποθέτησης και θα είναι διαφανείς για να μην 

καλύπτουν τα κείμενα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 12 x 43 

mm. Σε μπλοκ των 35 περίπου φύλλων. Σε συσκευασία 

των 4 μπλοκ. Σε 4 χρωματισμούς (κάθε μπλοκ θα έχει 

διαφορετικό χρώμα). 

τεμ 100,00 0,45 45,00 

34 Λάστιχα πλακέ 

80x3mm (σε 

συσκευασία των 

500gr) 

Με εξαιρετική ελαστικότητα για άνετη εφαρμογή. 

Διατίθενται σε συσκευασία (χάρτινο κουτί) των 500gr 

τεμ 20,00 3,25 65,00 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                                                                                                                            
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ∆ΣΣΗ∆∆. 117.1/2020   

 

[8] 
 

35 Λάστιχα  80x3mm (σε 

συσκευασία των 

500gr) 

Με εξαιρετική ελαστικότητα για άνετη εφαρμογή. 

Διατίθενται σε συσκευασία (χάρτινο κουτί) των 500gr 

τεμ 15,00 2,55 38,25 

36 Περφορατέρ 2 

τρυπών, συνήθους 

χρήσης 

Περφορατέρ συνήθους καθημερινής χρήσης. Με 

μεταλλική βάση και πλαστικά στοιχεία. Με 

δυνατότητα ταυτόχρονου τρυπήματος έως και 40 

φύλλων, με 2 τρύπες διαμέτρου 6mm, σε απόσταση 

80mm. Με κλείδωμα της θέσης της χειρολαβής για 

εύκολη αποθήκευση. Με οδηγό διάτρησης για χαρτιά 

Α4, Α5 και Α6. 

τεμ 30,00 3,25 97,50 

37 Συρραπτικό χειρός 

Νο.64 

Συρραπτικό χειρός που δέχεται έως και 150 περίπου 

σύρματα Νο. 64 (πλάτος 6mm x 4 mm). Στιβαρή 

κατασκευή με μεταλλικό σκελετό. Με σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος για να μη μένουν τα σύρματα 

μέσα στο συρραπτικό. Με δυνατότητα συρραφής 

τουλάχιστον έως και 12 φύλλων. 

τεμ 100,00 2,08 208,00 

38 Συρραπτικό χειρός 

μεγάλο, ενδεικτικού 

τύπου Primula 12 

Συρραπτικό χειρός που δέχεται έως και 125 περίπου 

σύρματα 24/6mm (Νο.126), για συρραφή 

μεγαλύτερου όγκου εργασιών. Στιβαρή κατασκευή με 

μεταλλικό σκελετό. Με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

για  να  μην  μένουν τα σύρματα μέσα στο συρραπτικό. 

Με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον έως και 23 

φύλλων 

τεμ 60,00 2,95 177,00 

39 Συρραπτικό 

γραφείου μεγάλο 

Συρραπτικό γραφείου μεγάλο "Heavy Duty" για 

συρραφή τουλάχιστον έως και 150 φύλλων 

ταυτόχρονα. Το μέγιστο βάθος τρυπήματος φτάνει 

περί τα 75 χιλιοστά. Δέχεται έως και 100 σύρματα 

μεγέθους από 23/6mm έως 23/17mm 

τεμ 8,00 12,65 101,20 

40 Αποσυρραπτικό 

χειρός μεταλλικό 

Αποσυρραπτικό χειρός κατασκευασμένο εξ' 

ολοκλήρου από μέταλλο. 

Αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα όλα τα μεγέθη 

συνδετήρων γραφείου. Θα είναι τύπου δαγκάνας με 

ελατήριο και στόμιο σταδιακά λεπτότερο προς την 

κορυφή, για εύκολη και σωστή αποσυρραφή 

τεμ 80,00 0,65 52,00 

41 Σύρματα 

συρραπτικού Νο.64 

(σε συσκευασία των 

2.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα Νο.64, σε συσκευασία (χάρτινο 

κουτί) των 2.000 τεμαχίων. Μεταλλικά. 

τεμ 500,00 0,15 75,00 

42 Σύρματα 

συρραπτικού Νο.24/6 

(σε συσκευασία των 

1.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα Νο.24/6, σε συσκευασία 

(χάρτινο κουτί) των 1.000 τεμαχίων. Κατασκευασμένα 

από υψηλής ποιότητας μέταλλο για συρραφή μεγάλης 

αντοχής 

τεμ 500,00 0,14 70,00 

43 Σύρματα 

συρραπτικού 

23/13mm (σε 

συσκευασία των 

1.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Νο 23/13, σε 

συσκευασία των 1.000 τεμαχίων. Από υψηλής 

ποιότητας μέταλλο, πολύ ανθεκτικά. 

τεμ 500,00 0,53 265,00 

44 Συνδετήρες 32mm 

(σε συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες 32mm σε συσκευασία των 100 

τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και καλή δυνατότητα 

συγκράτησης των φύλλων. Από καλή ποιότητα 

μετάλλου που δεν σκουριάζει εύκολα 

τεμ 350,00 0,14 49,00 

45 Συνδετήρες 50mm 

(σε συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες 50mm σε συσκευασία των 100 

τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και καλή δυνατότητα 

συγκράτησης των φύλλων. Από καλή ποιότητα 

μετάλλου που δεν σκουριάζει εύκολα 

τεμ 200,00 0,38 76,00 
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46 Συνδετήρες No.7, 

"γίγας", (σε 

συσκευασία των 100 

τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες "γίγας" Νο.7 (77- 78mm), σε 

συσκευασία των 100 τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και 

δυνατότητα συγκράτησης πολλών φύλλων. Από καλή 

ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει εύκολα 

τεμ 100,00 0,68 68,00 

47 Κλιπ 51mm (σε 

συσκευασία 10 κλιπ) 

Μεταλλικά κλιπ μεγέθους 51 mm. Με καλή ικανότητα 

συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με τον καιρό. 

Συμπιέζουν σταθερά τα φύλλα, χωρίς να γλιστρούν. 

Με αυτιά που κλείνουν, για εύκολη αποθήκευση. Σε 

συσκευασία των 10 κλιπ 

τεμ 80,00 2,38 190,40 

48 Ψαλίδι γραφείου 

17cm 

Ψαλίδι καθημερινής χρήσης μεγέθους 17cm, με 

πλαστική λαβή και ανθεκτικές μεταλλικές λεπίδες από 

ανοξείδωτο ατσάλι 

τεμ 30,00 0,39 11,70 

49 Ψαλίδι 

γραφείου21cm 

Ψαλίδι μεγέθους 21cm. Με πλαστική και εργονομική 

λαβή με επένδυση για πιο άνετο κράτημα. Με 

ανθεκτικές μεταλλικές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι 

τεμ 30,00 0,75 22,50 

50 Θερμοκολλητικό 

εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 2mm 

(σε συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

2mm. Χωρητικότητα: 20 φύλλα. Διαφανές με λευκό 

οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 20 

τεμαχίων 

τεμ 1,00 6,60 6,60 

51 Θερμοκολλητικό 

εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 6mm 

(σε συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

6mm. Χωρητικότητα: 60 φύλλα. Διαφανές με λευκό 

οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 20 

τεμαχίων 

τεμ 1,00 5,80 5,80 

52 Θερμοκολλητικό 

εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 16mm 

(σε συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

16mm. Χωρητικότητα: 160 φύλλα. Διαφανές με λευκό 

οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 20 

τεμαχίων 

τεμ 1,00 7,80 7,80 

53 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 

51mm (σε 

συσκευασία των 50 

σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 51mm φύλλων Α4. 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών πλαστικού 

σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. 

τεμ 1,00 14,00 14,00 

54 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 

38mm (σε 

συσκευασία των 50 

σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 38mm φύλλων Α4. 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών πλαστικού 

σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

τεμ 1,00 11,00 11,00 

55 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 

22mm (σε 

συσκευασία των 50 

σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 22mm φύλλων Α4. 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών πλαστικού 

σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

τεμ 1,00 6,50 6,50 

56 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 

16mm (σε 

συσκευασία των 100 

σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 16mm φύλλων Α4. 

Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών πλαστικού 

σπιράλ. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

τεμ 1,00 7,00 7,00 

57 Σπιράλ βιβλιοδεσίας 

8mm (σε συσκευασία 

των 25 σπιράλ 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 8mm. Mε 

χωρητικότητα 60 φύλλων Α4. Κατάλληλο για όλους 

τους τύπους μηχανών πλαστικού σπιράλ. Σε 

συσκευασία των 25 τεμαχίων 

τεμ 1,00 0,88 0,88 
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58 Εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας Α4 

διαφανές (σε 

συσκευασία των 100 

τεμ.) 

Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας διαφανές, σε μέγεθος Α4. Σε 

συσκευασία των 100 τεμαχίων 

τεμ 1,00 4,80 4,80 

59 Πλαίσιο Κουτί 

Αρχείου με Λάστιχο 

25x35x11cm 

Ιδανικό για αποθήκευση και αρχειοθέτηση μεγάλου 

όγκου εγγράφων, Χαρτόνι, 25x35x11 cm 

τεμ 50,00 1,80 90,00 

60 Πλαίσιο Κουτί 

Αρχείου με Λάστιχο 

25x35x5cm 

Ιδανικό για αποθήκευση και αρχειοθέτηση μεγάλου 

όγκου εγγράφων, Χαρτόνι, 25x33x5 cm 

τεμ 50,00 1,50 75,00 

61 Θήκη Περιοδικών 

Χάρτινη 26 x 9 x 32 

cm 

Για αποθήκευση και  προστασία περιοδικών και 

εγγράφων. Διατίθεται σε 5 χρώματα, γκρι, κόκκινο, 

μπλε, πορτοκαλί και πράσινο, ιδιαίτερα ανθεκτική, να 

διαθέτει ειδικό χώρο στο μπροστινό μέρος για 

αναγραφή τίτλου και αναγνώριση περιεχομένων 

τεμ 30,00 0,80 24,00 

62 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 

ΘΕΜΑΤΑ Α4 

Αρχειοθέτηση και οργάνωση έγγραφων  ανά θέμα, με 

χρωματιστές καρτέλες για εύκολη ευρετηρίαση του 

περιεχομένου, 10 θεμάτων από λεπτό και ελαφρύ 

πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, κλιμακωτή 

διάταξη, Με τρύπες στο πλάι για να προσαρμόζεται 

στους περισσότερους τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 

2 κρίκους, Α4 

τεμ 50,00 1,80 90,00 

63 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1-12 

Αριθμητικό ευρετήριο για ευρετηρίαση θεμάτων από 

το 1 έως το 10. Τα φύλλα να έχουν κλιμακωτή διάταξη 

για να εξέχουν από τις υπόλοιπες σελίδες Α4 Με 

τρύπες στο πλάι για να προσαρμόζεται στους 

περισσότερους τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 

κρίκους. 

τεμ 20,00 0,50 10,00 

64 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α-Ω Α4 

Αλφαβητικό ευρετήριο με ελληνικούς χαρακτήρες, για 

ευρετηρίαση θεμάτων από το Α έως το Ω. Τα φύλλα να 

έχουν κλιμακωτή διάταξη για να εξέχουν από τις 

υπόλοιπες σελίδες Α4 Με τρύπες στο πλάι για να 

προσαρμόζεται στους περισσότερους τύπους κλασέρ 

και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 

τεμ 20,00 0,80 16,00 

65 Μετροταινίες 20m 

και  30m 

Μετροταινία μήκους 20 μέτρων και 30 μέτρων με 

μηχανισμό «self-lock» & μεταλλικό άγκιστρο 

τεμ 2,00 9,50 19,00 

66 CD-R Οικονομική συσκευασία που περιλαμβάνει 50 CD για 

να φτιάξεις αντίγραφα ασφαλείας 

τεμ 4,00 6,50 26,00 

67 Μηχανικό Μολύβι Μηχανικό μολύβι, πάχος μύτης 0,5mm, λαβή με 

λάστιχο 

τεμ 20,00 2,50 50,00 

68 Ανταλλακτικές 

Ταινίες για ταμειακές 

μηχανές (Συσκ. Των 

10 τεμαχίων) 

Ρολό χαρτοταινίας κατάλληλο για χρήση σε 

συστήματα POS, ταμειακές μηχανές. εκτυπωτές 

αποδείξεων, φορολογικούς μηχανισμούς κ.α.Υλικό: 

θερμικό λευκό χαρτί Πλάτος: 57 mm Διάμετρος: 60 

mm Μήκος: 25 m 

τεμ 15,00 4,00 60,00 

69 Ταμπόν σφραγιδών  

Νο 2 

Μεταλλικό ταμπόν για σφραγίδες 105mm X 65mm τεμ 20,00 0,74 14,80 

70 Μελάνια για τα 

ταμπόν 

Μελάνι χωρίς λάδι για ταμπόν σφραγίδος σε χρώματα 

μαύρο - μπλέ, σε πλαστική φιάλη των 30ml. 

τεμ 40,00 0,48 19,20 

     ΣΥΝΟΛΟ 10.621,83 

     ΦΠΑ 24% 2.549,24 

     ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

13.171,07 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου που θα 

προµηθευτεί ο ∆ήµος. Τα υπό προµήθεια είδη, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση 

που αφορούν. Επιπλέον, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες εµπορίας και διάθεσης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Κατά την εκτίµηση των προς προµήθεια ειδών και των ποσοτήτων τους, υπήρξε ιδιαίτερη µέριµνα, 

ώστε αυτά να καλύπτουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών.  

 

Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και οι πρώτες ύλες, στο σύνολό τους που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή τους, πρέπει να συµφωνούν απόλυτα µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής και 

εθνικής νοµοθεσίας. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των 

προϊόντων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή άλλη 

ειδικότερη νοµοθεσία, που διέπει την ασφάλεια συγκεκριµένων προϊόντων. Τα είδη της γραφικής ύλης θα 

πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να µην είναι παραµορφωµένα ή σπασµένα 

και να µην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούµενης χρήσης. Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται σε 

κατάλληλη συσκευασία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει ένα προς ένα τα υλικά, ενώπιον 

της επιτροπής παραλαβής στις αποθήκες του ∆ήµου Χαϊδαρίου. Ο έλεγχος γίνεται επιτόπου. Οι 

παραδόσεις των υλικών θα είναι τµηµατικές, µέσα στο χρόνο υλοποίησης της σύµβασης, µετά από γραπτή 

ειδοποίηση του ∆ήµου (εντός 5 εργάσιµων ηµερών) και θα γίνονται µε µεταφορικό µέσο του Αναδόχου στην 

Αποθήκη του ∆ήµου, επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται 

από την επιτροπή παραλαβής, µετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, στον οποίο µπορεί να παραστεί και ο 

προµηθευτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του νόµου 4412/16. Η διάρκεια της σύµβασης 

καθορίζεται σε 24 µήνες από την ανάρτηση της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται ακριβώς στις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές σύµφωνα µε το κάτωθι Φύλλο Συµµόρφωσης. 
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α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ  ΤΑ ΕΤΗ 
2021 - 2022 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ –
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1 

Αριθμομηχανή 

seal desk 10 

ψηφίων 

Αριθμομηχανή γραφείου για απλές 

πράξεις, πολύ πρακτική. Θα διαθέτει οθόνη 10 

ψηφίων, επικλινή για μεγαλύτερη ευκολία. Θα 

λειτουργεί με μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια. 

Θα έχει μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και θα 

κλείνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιείται  μετά 

από ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 5 

λεπτά). Θα διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 5 

λειτουργιών (πρόσθεση, αφαίρεση, ανάκληση, 

διαγραφή και γενικό σύνολο). Θα έχει εγγύηση 

τουλάχιστον 2 ετών. Θα συνοδεύεται από 

εγχειρίδιο χρήσης 

10,00 ΝΑΙ 
 

2 

Βάση 

ημεροδείκτη 

μεταλλική 

Βάση ημεροδείκτη μεταλλική, χρώματος 

μαύρου, από ανθεκτική μεταλλική κατασκευή 

με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Ενδεικτικές 

διαστάσεις: 12 x 21 x 6 cm 

10,00 ΝΑΙ 
 

3 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΤΟΥΣ 

σπιράλ 17x24 cm. Ημερήσιο ημερολόγιο  

διαστάσεως 17x24 cm, με σπιράλ δέσιμο 

τετραδίου. Σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας 

60,00 ΝΑΙ 
 

4 

Στυλό διαρκείας 

1,0mm, με χρώμα 

επιλογής της 

υπηρεσίας (μπλε, 

κόκκινο ή μαύρο 

Με μύτη πάχους 1.0mm. Για καθαρή γραφή 

χωρίς διακοπές ή κηλίδες. Ιδανικό για 

καθημερινή χρήση. Κλείσιμο με καπάκι. Με 

στέλεχος διαφανές για να διακρίνεται εύκολα η 

ποσότητα του εναπομείναντος μελανιού. 

Χρώμα μελανιού μπλε, κόκκινο ή μαύρο 

3000,00 ΝΑΙ 
 

5 

Μαρκαδόρος με 

στρογγυλή μύτη 

0.4mm, χρώματος 

επιλογής της 

υπηρεσίας (μπλε, 

μαύρο ή κόκκινο) 

Μαρκαδόρος με στρογγυλή, ψιλή μύτη (ακίδα) 

πάχους 0.4 mm, που επιτρέπει λεπτομέρεια και 

ακρίβεια στο  γράψιμο και το σχέδιο. Με 

σύστημα τροφοδοσίας μελανιού, που 

εξασφαλίζει αξιόπιστη ροή και ομαλή γραφή 

χωρίς κενά. Με καπάκι που δεν επιτρέπει στο 

μελάνι να στεγνώσει και κλιπ τσέπης. Με μέσο 

όρο διάρκειας μελανιού περί τα 500 μέτρα. 

Δεν δέχεται ανταλλακτικό. Σε χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας (μπλε, μαύρο ή κόκκινο). 

100,00 ΝΑΙ 
 

6 

Μαρκαδόρος 

υπογράμμισης, σε 

χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας 

(κίτρινο, ροζ ή 

πορτοκαλί) 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης, με έντονο 

φωσφορούχο χρώμα (π.χ. κίτρινο, ροζ, 

πορτοκαλί). Με πλακέ μύτη, κατάλληλη και για 

λεπτές και για χοντρές υπογραμμίσεις 

(τουλάχιστον από 2 έως 5mm). Με μελάνι που 

στεγνώνει αμέσως μετά την υπογράμμιση και 

είναι κατάλληλο για όλα τα είδη χαρτιού 

600,00 ΝΑΙ 
 

7 Μολύβι ξύλινο ΗΒ 

Ξύλινο, κλασσικό μολύβι, με πολυγωνικό 

σχεδιασμό και ριγέ χρωματισμό. Ξύνεται 

εύκολα με οποιαδήποτε κοινή ξύστρα. Με 

πάχος γραφής 2mm και σκληρότητα μύτης ΗΒ 

400,00 ΝΑΙ 
 

8 

Διορθωτικό υγρό 

και διαλυτικό (σετ 

των 20ml+20ml) 

Σετ διορθωτικού υγρού με πινελάκι και 

διαλυτικό (που ανανεώνει τη ρευστότητα του 

διορθωτικού). Σε πλαστικά μπουκαλάκια των 20 

ml 

150,00 ΝΑΙ 
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9 

Διορθωτική ταινία 

4.2mm x 12m 

(κομπλέ) 

Διορθωτική ταινία πάχους 4.2 mm και μήκους 

14m. Για διόρθωση μίας μονής γραμμής 

τυπωμένου κειμένου. Με εξωτερικό περίβλημα 

από πλαστικό. 

Δέχεται ανταλλακτικό για περισσότερη 

οικονομία. Δεν περιέχει διαλύτες, δεν αφήνει 

ίχνη ή σκιάσεις στις φωτοτυπίες και είναι 

κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους 

χαρτιού ακόμα και για φαξ. Πραγματοποιεί 

στεγνή διόρθωση δίνοντας τη δυνατότητα 

άμεσου γραψίματος ή δακτυλογράφησης 

επάνω στο έγγραφο που διορθώθηκε 

300,00 ΝΑΙ 
 

10 
Γόμα λευκή για 

μολύβι, από PVC 

Γόμα κατασκευασμένη από λευκό μαλακό PVC. 

Αφαιρεί το μολύβι από κάθε είδους χαρτί και 

φιλμ, χωρίς να αφήνει μουτζούρες και χωρίς να 

φθείρει το χαρτί. Με χάρτινο περίβλημα για να 

διατηρείται καθαρή 

300,00 ΝΑΙ 
 

11 
Ξύστρα μολυβιών 

μεταλλική 

Ξύστρα μεταλλική, μονή, κατάλληλη για όλα τα 

standard μολύβια, με 2 ανταλλακτικές λάμες 

από ανθεκτικό υλικό για μεγαλύτερη διάρκεια 

χρήσης 

100,00 ΝΑΙ 
 

12 

Αυτοκόλλητες 

ετικέτες, λευκού 

χρώματος, 

διαστάσεως 

210x148,5mm, 

σε φύλλο Α4 

(πακέτο των 100 

φύλλων) 

Ετικέτες υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, 

κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών 

(Inkjet, Laser, Copier), γρήγορης και σταθερής 

επικόλλησης, με δυνατότητα εύκολης  

αφαίρεσης,  χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Σε 

πακέτο των 100 φύλλων (2 ετικέτες ανά φύλλο). 

4,00 ΝΑΙ 
 

13 

Βάση επιτραπέζια 

για κολλητική 

ταινία 33m 

Στιβαρή, αντιολισθητική, επιτραπέζια βάση 

κολλητικής ταινίας, με μεταλλική λεπίδα. 

Κατάλληλη για κολλητικές ταινίες 33 μέτρων 

60,00 ΝΑΙ 
 

14 

Κολλητική ταινία 

γραφείου 19mm x 

33m, γαλακτώδης 

Κολλητική ταινία γραφείου (σελοτέιπ), 

διαστάσεως 19mm x 33m, γαλακτώδους τύπου. 

Εφαρμόζει αόρατα στο χαρτί. 

Αντέχει στον χρόνο. Δεν εμφανίζεται στις 

φωτοτυπίες και στα fax, ενώ η ματ υφή της 

επιτρέπει το γράψιμο και το τύπωμα πάνω της. 

Με εσωτερική διάμετρο περί τα 2.5 cm 

100,00 ΝΑΙ 
 

15 

Κολλητική ταινία 

γραφείου 15mm x 

33m, διάφανη 

Κολλητική ταινία γραφείου (σελοτέιπ), 

διαστάσεως 15mm x 33m, διάφανου τύπου. 

Ιδανική για καθημερινή χρήση. Δεν κιτρινίζει με 

το χρόνο και δεν φθείρεται. Με εσωτερική 

διάμετρο περί τα 2.6 cm 

150,00 ΝΑΙ 
 

16 

Κολλητική 

χαρτοταινία, 

50mm x 40m 

Κολλητική ταινία χάρτινη, πλάτους 50mm και 

μήκους 66m, γενικής χρήσης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για συσκευασία, μαρκάρισμα 

και άλλες εφαρμογές. Μπορεί να γραφτεί ή και 

να χρωματιστεί 

80,00 ΝΑΙ 
 

17 

Κολλητική ταινία 

συσκευασίας, 

διάφανη, 50mm x 

66m 

Κολλητική ταινία συσκευασίας διάφανη, 

πλάτους 50mm και μήκους 66m. Για τη 

σφράγιση κιβωτίων, τόσο για μακροπρόθεσμη 

αποθήκευση όσο και για τη μεταφορά 

ελαφριών κιβωτίων και δεμάτων. Ανθεκτική στις 

υψηλές αλλά και στις χαμηλές θερμοκρασίες. 

200,00 ΝΑΙ 
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18 

Θήκες πλαστικές 

διαφανείς, Α4, 

ενισχυμένες, με 

άνοιγμα επάνω 

(σε συσκευασία 

των 100 τεμ.) 

Διαφανείς θήκες, ενισχυμένες (με πάχος 

πλαστικού τουλάχιστον 0.05 mm). Με άνοιγμα 

από επάνω. Προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και 

προστασία στα έγγραφα, δίνοντάς τους 

γυαλιστερό αποτέλεσμα. Προσαρμόζεται σε όλα 

τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους Α4, με 2 ή 4 

κρίκους 

600,00 ΝΑΙ 
 

19 

Φάκελος αρχείου 

30x40 cm, από 

χαρτόνι μπλε, με 

κορδέλα 

Για φύλαξη μεγάλου όγκου εγγράφων μεγέθους 

Α4. Είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι 

για μεγάλη αντοχή και κλείνει σε τρία σημεία με 

κορδέλες. Σε μπλε χρώμα. Διαστάσεις: μήκος 30 

cm, ύψος 40 cm, ράχη 8cm. 

150,00 ΝΑΙ 
 

20 

Φάκελος αρχείου 

30x40 cm, από 

χαρτόνι μπλε, με 

κορδέλα 

Για φύλαξη μεγάλου όγκου εγγράφων μεγέθους 

Α4+. Είναι κατασκευασμένος από σκληρό 

χαρτόνι για μεγάλη αντοχή και κλείνει σε τρία 

σημεία με κορδέλες και πάνω κάτω έχει 

"αυτιά". Σε μπλε χρώμα. Διαστάσεις: μήκος 30 

cm, ύψος 40 cm, ράχη 16cm 

300,00 ΝΑΙ 
 

21 

Φάκελος με αυτιά 

και λάστιχο, 

μεγέθους Α4+, σε 

χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας 

(π.χ. μπλε, 

πράσινο, κίτρινο, 

κόκκινο, 

πορτοκαλί) 

Φάκελος μεγέθους Α4+, κατασκευασμένος από 

ανθεκτικό χαρτόνι μεγάλης αντοχής, για 

μεταφορά, προστασία και αποθήκευση 

εγγράφων. Kλείνει με λάστιχο για μεγαλύτερη 

ασφάλεια και διαθέτει εσωτερικά αυτιά για 

καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων. Με 

χωρητικότητα 150 φύλλα (80g). Ενδεικτικές 

διαστάσεις: ύψος 34.5 cm, πλάτος 25.5 cm. Σε 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (π.χ. μπλε, 

πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί). 

3000,00 ΝΑΙ 
 

22 

Ντοσιέ Α4 με 

έλασμα, 

διαφανές, σε 

χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας 

(π.χ. μπλε, κίτρινο 

ή κόκκινο), σε 

συσκευασία των 

50 ντοσιέ 

Ντοσιέ με έλασμα, διαστάσεως Α4, κατάλληλο 

για μεταφορά λίγων εγγράφων ή πρόχειρες 

παρουσιάσεις. Με χωρητικότητα έως 15 φύλλα 

(80gr) χωρίς ζελατίνες. Με διαφανές εξώφυλλο- 

κάλυμμα για εύκολη ανάγνωση του 1ου 

φύλλου. Με ετικέτα στην αριστερή πλευρά για 

δυνατότητα αναγραφής τίτλου. Σε συσκευασία 

των 50 τεμαχίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 

31cm, πλάτος 23 cm. Από ανθεκτικό πλαστικό 

υλικό, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (μπλε, 

κίτρινο ή κόκκινο). 

200,00 ΝΑΙ 
 

23 
Κλασέρ  χάρτινο 

4/34 

Κλασέρ από ανθεκτικό χαρτόνι, μεγέθους 4/34, 

για αρχειοθέτηση εγγράφων A4+. Με 

ασπρόμαυρη εκτύπωση "μάρμαρο" στα 

εξώφυλλα και χρώμα ράχης μαύρο. Με ειδικό 

μεταλλικό μηχανισμό για σταθερή και ασφαλή 

συγκράτηση των φύλλων. Με χωρητικότητα έως 

και 350 φύλλα (80gr). Με μεταλλική ακμή στη 

βάση του, για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση. 

Στη ράχη του θα υπάρχει διαγραμμισμένος 

χώρος για την αναγραφή περιεχομένων και οπή 

με μεταλλικό κρίκο για την εύκολη αφαίρεσή 

του από το ράφι. Διαστάσεις: ύψος 34 cm, ράχη 

4-5 cm, πλάτος 29-30 cm 

800,00 ΝΑΙ 
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24 
Κλασέρ  χάρτινο 

8/34 

Κλασέρ από ανθεκτικό χαρτόνι, μεγέθους 8/34, 

για μαζική αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου 

εγγράφων A4+. Με ασπρόμαυρη εκτύπωση 

"μάρμαρο" στα εξώφυλλα και χρώμα ράχης 

μαύρο. Με ειδικό μεταλλικό μηχανισμό για 

σταθερή και ασφαλή συγκράτηση των φύλλων. 

Με χωρητικότητα έως και 750 φύλλα (80gr) και 

μεταλλική ακμή στη βάση του για μεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση. Στη ράχη του θα υπάρχει 

διαγραμμισμένος χώρος για την αναγραφή 

περιεχομένων και οπή με μεταλλικό κρίκο για 

την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 

Διαστάσεις: ύψος 34 cm, ράχη 7-8 cm, πλάτος 

29-30 cm. 

1500,00 ΝΑΙ 
 

25 Χάρακας 40cm 

Χάρακας από ανθεκτικό πλαστικό με μήκος 

40cm, πλάτος περί τα 40mm και πάχος περί το 

1mm 

50,00 ΝΑΙ 
 

26 

Κόλλα stick 40gr, 

ενδεικτικού 

τύπου 

Κόλα stick (ενδεικτικού τύπου UHU) για 

συγκόλληση χαρτιών, φακέλων και ετικετών, για 

χειροτεχνίες και κολλάζ χαρτιών. Χωρίς 

διαλύτες, μη τοξική, κατάλληλη για παιδιά. 

Κολλάει χωρίς να αφήνει σημάδια. Με βιδωτό 

καπάκι ασφαλείας, που δεν την αφήνει να 

στεγνώσει. Απλώνει εύκολα και προσφέρει 

μόνιμα αποτελέσματα.. Αφαιρείται εύκολα από 

τα ρούχα με μία πλύση στο πλυντήριο και από 

τα χέρια με απλό ξέβγαλμα με νερό 

80,00 ΝΑΙ 
 

27 Κόλλα στιγμής 

Ρευστή κόλλα γενικής χρήσεως, ενδεικτικού 

τύπου "UHU παντοκολλητής", για μόνιμο 

αποτέλεσμα, ιδανική για χαρτιά, ξύλο και 

ύφασμα. 

Απλώνεται εύκολα, δεν αφήνει σημάδια κ 

μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μέσα στα πρώτα 

λεπτά της εφαρμογής της. 35mL 

40,00 ΝΑΙ 
 

28 
Κοπίδι πλαστικό 

μικρό (9mm) 

Μικρό κοπίδι με πλαστική λαβή, για καθημερινή 

χρήση. Με κουμπί ασφαλείας για 

σταθεροποίηση της λάμας και κλιπ τσέπης για 

εύκολη μεταφορά. Δέχεται ανταλλακτικές 

λάμες. Με ρυθμιζόμενο μήκος λεπίδας και 

πλάτος περί τα 9 mm. Με συνολικό μήκος περί 

τα 13 cm 

30,00 ΝΑΙ 
 

29 

Κύβος 

σημειώσεων, 

πλαστικός, 

μαύρος 

Κύβος (βάση) για χαρτάκια σημειώσεων. 

Κατασκευασμένος από πλαστικό πάχους περί τα 

2mm. Ενδεικτικές διαστάσεις: 10x10x8 cm 

ύψος. Δέχεται έως 500 ανταλλακτικά φύλλα 

(δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Σε 

χρώμα μαύρο 

50,00 ΝΑΙ 
 

30 

Χαρτάκια λευκά 

για κύβο 

σημειώσεων (σε 

συσκευασία των 

500 φύλλων) 

Λευκά χαρτάκια, διαστάσεως 90 x 90 mm, για 

κύβο σημειώσεων. Σε συσκευασία των 500 

φύλλων 

400,00 ΝΑΙ 
 

31 

Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 

38x51mm, 

κίτρινα, σε κύβο 

των 100φ. (σε 

συσκευασία των 3 

κύβων) 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, σε 

κύβο (μπλοκ). Φύλλα ανά κύβο: 100. 

Διαστάσεις: 38x51mm. Σε συσκευασία των 3 

κύβων (300 φύλλα 

650,00 ΝΑΙ 
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32 

Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 

76x76mm, 

κίτρινα, σε κύβο 

των 400φ. 

περίπου 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, σε 

κύβο (μπλοκ). Διαστάσεις: 76x76mm. Σε 

οικονομική συσκευασία των 400 περίπου 

φύλλων ανά κύβο (μπλοκ 

1000,00 ΝΑΙ 
 

33 

Σελιδοδείκτες 

χρωματιστοί 

πλαστικοί (σε 

συσκευασία των 4 

μπλοκ) 

Χρωματιστοί σελιδοδείκτες για εύκολη 

υπενθύμιση, επισήμανση και εύκολη ανεύρεση 

σημειώσεων. Από πλαστικό υλικό για μεγάλη 

αντοχή. Με δυνατότητα γραφής πάνω τους. Θα 

έχουν δυνατότητα επανατοποθέτησης και θα 

είναι διαφανείς για να μην καλύπτουν τα 

κείμενα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 12 x 43 mm. Σε 

μπλοκ των 35 περίπου φύλλων. Σε συσκευασία 

των 4 μπλοκ. Σε 4 χρωματισμούς (κάθε μπλοκ 

θα έχει διαφορετικό χρώμα). 

100,00 ΝΑΙ 
 

34 

Λάστιχα πλακέ 

80x3mm (σε 

συσκευασία των 

500gr) 

Με εξαιρετική ελαστικότητα για άνετη 

εφαρμογή. Διατίθενται σε συσκευασία (χάρτινο 

κουτί) των 500gr 

20,00 ΝΑΙ 
 

35 

Λάστιχα  80x3mm 

(σε συσκευασία 

των 500gr) 

Με εξαιρετική ελαστικότητα για άνετη 

εφαρμογή. Διατίθενται σε συσκευασία (χάρτινο 

κουτί) των 500gr 

15,00 ΝΑΙ 
 

36 

Περφορατέρ 2 

τρυπών, 

συνήθους χρήσης 

Περφορατέρ συνήθους καθημερινής χρήσης. 

Με μεταλλική βάση και πλαστικά στοιχεία. Με 

δυνατότητα ταυτόχρονου τρυπήματος έως και 

40 φύλλων, με 2 τρύπες διαμέτρου 6mm, σε 

απόσταση 80mm. Με κλείδωμα της θέσης της 

χειρολαβής για εύκολη αποθήκευση. Με οδηγό 

διάτρησης για χαρτιά Α4, Α5 και Α6. 

30,00 ΝΑΙ 
 

37 
Συρραπτικό 

χειρός Νο.64 

Συρραπτικό χειρός που δέχεται έως και 150 

περίπου σύρματα Νο. 64 (πλάτος 6mm x 4 mm). 

Στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό. Με 

σύστημα αντιμπλοκαρίσματος για να μη μένουν 

τα σύρματα μέσα στο συρραπτικό. Με 

δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον έως και 12 

φύλλων. 

100,00 ΝΑΙ 
 

38 

Συρραπτικό 

χειρός μεγάλο, 

ενδεικτικού 

τύπου Primula 12 

Συρραπτικό χειρός που δέχεται έως και 125 

περίπου σύρματα 24/6mm (Νο.126), για 

συρραφή μεγαλύτερου όγκου εργασιών. 

Στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό. Με 

σύστημα αντιμπλοκαρίσματος για  να  μην  

μένουν τα σύρματα μέσα στο συρραπτικό. Με 

δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον έως και 23 

φύλλων 

60,00 ΝΑΙ 
 

39 
Συρραπτικό 

γραφείου μεγάλο 

Συρραπτικό γραφείου μεγάλο "Heavy Duty" για 

συρραφή τουλάχιστον έως και 150 φύλλων 

ταυτόχρονα. Το μέγιστο βάθος τρυπήματος 

φτάνει περί τα 75 χιλιοστά. Δέχεται έως και 100 

σύρματα μεγέθους από 23/6mm έως 23/17mm 

8,00 ΝΑΙ 
 

40 
Αποσυρραπτικό 

χειρός μεταλλικό 

Αποσυρραπτικό χειρός κατασκευασμένο εξ' 

ολοκλήρου από μέταλλο. 

Αποσσυράπτει εύκολα και γρήγορα όλα τα 

μεγέθη συνδετήρων γραφείου. Θα είναι τύπου 

δαγκάνας με ελατήριο και στόμιο σταδιακά 

λεπτότερο προς την κορυφή, για εύκολη και 

σωστή αποσυρραφή 

80,00 ΝΑΙ 
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41 

Σύρματα 

συρραπτικού 

Νο.64 (σε 

συσκευασία 

των2.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα Νο.64, σε συσκευασία 

(χάρτινο κουτί) των 2.000 τεμαχίων. Μεταλλικά. 
500,00 ΝΑΙ 

 

42 

Σύρματα 

συρραπτικού 

Νο.24/6 (σε 

συσκευασία 

των1.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα Νο.24/6, σε συσκευασία 

(χάρτινο κουτί) των 1.000 τεμαχίων. 

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 

μέταλλο για συρραφή μεγάλης αντοχής 

500,00 ΝΑΙ 
 

43 

Σύρματα 

συρραπτικού 

23/13mm (σε 

συσκευασία των 

1.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Νο 23/13, 

σε συσκευασία των 1.000 τεμαχίων. Από 

υψηλής ποιότητας μέταλλο, πολύ ανθεκτικά. 

500,00 ΝΑΙ 
 

44 

Συνδετήρες 

32mm (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες 32mm σε συσκευασία 

των 100 τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και καλή 

δυνατότητα συγκράτησης των φύλλων. Από 

καλή ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει 

εύκολα 

350,00 ΝΑΙ 
 

45 

Συνδετήρες 

50mm (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες 50mm σε συσκευασία 

των 100 τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και καλή 

δυνατότητα συγκράτησης των φύλλων. Από 

καλή ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει 

εύκολα 

200,00 ΝΑΙ 
 

46 

Συνδετήρες No.7, 

"γίγας", (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες "γίγας" Νο.7 (77- 

78mm), σε συσκευασία των 100 τεμ. Με 

ποιοτικό φινίρισμα και δυνατότητα 

συγκράτησης πολλών φύλλων. Από καλή 

ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει εύκολα 

100,00 ΝΑΙ 
 

47 

Κλιπ 51mm (σε 

συσκευασία 10 

κλιπ) 

Μεταλλικά κλιπ μεγέθους 51 mm. Με καλή 

ικανότητα συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό. Συμπιέζουν σταθερά τα φύλλα, χωρίς 

να γλιστρούν. Με αυτιά που κλείνουν, για 

εύκολη αποθήκευση. Σε συσκευασία των 10 

κλιπ 

80,00 ΝΑΙ 
 

48 
Ψαλίδι γραφείου 

17cm 

Ψαλίδι καθημερινής χρήσης μεγέθους 17cm, με 

πλαστική λαβή και ανθεκτικές μεταλλικές 

λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι 

30,00 ΝΑΙ 
 

49 
Ψαλίδι 

γραφείου21cm 

Ψαλίδι μεγέθους 21cm. Με πλαστική και 

εργονομική λαβή με επένδυση για πιο άνετο 

κράτημα. Με ανθεκτικές μεταλλικές λεπίδες 

από ανοξείδωτο ατσάλι 

30,00 ΝΑΙ 
 

50 

Θερμοκολλητικό 

εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 

2mm (σε 

συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

2mm. Χωρητικότητα: 20 φύλλα. Διαφανές με 

λευκό οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 

20 τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
 

51 

Θερμοκολλητικό 

εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 

6mm (σε 

συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

6mm. Χωρητικότητα: 60 φύλλα. Διαφανές με 

λευκό οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 

20 τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
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52 

Θερμοκολλητικό 

εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 

16mm (σε 

συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

16mm. Χωρητικότητα: 160 φύλλα. Διαφανές με 

λευκό οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 

20 τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
 

53 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

51mm (σε 

συσκευασία των 

50 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 51mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων. 

1,00 ΝΑΙ 
 

54 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

38mm (σε 

συσκευασία των 

50 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 38mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
 

55 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

22mm (σε 

συσκευασία των 

50 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 22mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
 

56 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

16mm (σε 

συσκευασία των 

100 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 16mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
 

57 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

8mm (σε 

συσκευασία των 

25 σπιράλ 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 8mm. Mε 

χωρητικότητα 60 φύλλων Α4. Κατάλληλο για 

όλους τους τύπους μηχανών πλαστικού σπιράλ. 

Σε συσκευασία των 25 τεμαχίων 

1,00 ΝΑΙ 
 

58 

Εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας Α4 

διαφανές (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας διαφανές, σε μέγεθος 

Α4. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
1,00 ΝΑΙ 

 

59 

Πλαίσιο Κουτί 

Αρχείου με 

Λάστιχο 

25x35x11cm 

Ιδανικό για αποθήκευση και αρχειοθέτηση 

μεγάλου όγκου εγγράφων, Χαρτόνι, 25x35x11 

cm 

50,00 ΝΑΙ 
 

60 

Πλαίσιο Κουτί 

Αρχείου με 

Λάστιχο 

25x35x5cm 

Ιδανικό για αποθήκευση και αρχειοθέτηση 

μεγάλου όγκου εγγράφων, Χαρτόνι, 25x33x5 cm 
50,00 ΝΑΙ 

 

61 

Θήκη Περιοδικών 

Χάρτινη 26 x 9 x 

32 cm 

Για αποθήκευση και  προστασία περιοδικών και 

έγγραφων Διατίθεται σε 5 χρώματα, γκρι, 

κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί και πράσινο, ιδιαίτερα 

ανθεκτική, να διαθέτει ειδικό χώρο στο 

μπροστινό μέρος για αναγραφή τίτλου και 

αναγνώριση περιεχομένων 

30,00 ΝΑΙ 
 

62 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 

ΘΕΜΑΤΑ Α4 

Αρχειοθέτηση και οργάνωση έγγραφων  ανά 

θέμα, με χρωματιστές καρτέλες για εύκολη 

ευρετηρίαση του περιεχομένου, 10 θεμάτων 

από λεπτό και ελαφρύ πλαστικό υλικό υψηλής 

ποιότητας, κλιμακωτή διάταξη, Με τρύπες στο 

πλάι για να προσαρμόζεται στους 

περισσότερους τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 

2 κρίκους, Α4 

50,00 ΝΑΙ 
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63 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1-12 

Αριθμητικό ευρετήριο για ευρετηρίαση 

θεμάτων από το 1 έως το 10. Τα φύλλα να έχουν 

κλιμακωτή διάταξη για να εξέχουν από τις 

υπόλοιπες σελίδες Α4 Με τρύπες στο πλάι για 

να προσαρμόζεται στους περισσότερους τύπους 

κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 

20,00 

ΝΑΙ 

 

64 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α-Ω Α4 

Αλφαβητικό ευρετήριο με ελληνικούς 

χαρακτήρες, για ευρετηρίαση θεμάτων από το Α 

έως το Ω. Τα φύλλα να έχουν κλιμακωτή 

διάταξη για να εξέχουν από τις υπόλοιπες 

σελίδες Α4 Με τρύπες στο πλάι για να 

προσαρμόζεται στους περισσότερους τύπους 

κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 

20,00 

ΝΑΙ 

 

65 
Μετροταινίες 

20m και  30m 

Μετροταινία μήκους 20 μέτρων και 30 μέτρων 

με μηχανισμό «self-lock» & μεταλλικό άγκιστρο 
2,00 

ΝΑΙ 

 

66 CD-R 
Οικονομική συσκευασία που περιλαμβάνει 50 

CD για να φτιάξεις αντίγραφα ασφαλείας 
4,00 

ΝΑΙ 

 

67 Μηχανικό Μολύβι 
Μηχανικό μολύβι, πάχος μύτης 0,5mm, λαβή με 

λάστιχο 
20,00 

ΝΑΙ 

 

68 

Ανταλλακτικές 

Ταινίες για 

ταμειακές 

μηχανές (Συσκ. 

Των 10 τεμαχίων) 

Ρολό χαρτοταινίας κατάλληλο για χρήση σε 

συστήματα POS, ταμειακές μηχανές. εκτυπωτές 

αποδείξεων, φορολογικούς μηχανισμούς κ.α. 

Υλικό: θερμικό λευκό χαρτί Πλάτος: 57 mm 

Διάμετρος: 60 mm Μήκος: 25 m 

15,00 

ΝΑΙ 

 

69 
Ταμπόν 

σφραγίδων  Νο 2 

Μεταλλικό ταμπόν για σφραγίδες 105mm X 

65mm 
20,00 

ΝΑΙ 

 

70 
Μελάνια για τα 

ταμπόν 

Μελάνι χωρίς λάδι για ταμπόν σφραγίδας σε 

χρώματα μαύρο - μπλέ, σε πλαστική φιάλη των 

30ml. 

40,00 ΝΑΙ 
 

 

 

 

  

                                    

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι, 03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                     

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
O

: Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι εξαντλήσεως 

των αντίστοιχων ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
O

: Ισχύουσες διατάξεις  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν ως εξής: 

• Νόµος 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», οι διατάξεις αυτού, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

• Νόµος 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• Νόµος 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• Νόµος 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

• Νόµος  4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• Νόµος 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής 

Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• Νόµος 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  

• Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

• Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. 

• Toν «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• To Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
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ΑΡΘΡΟ 3
O

: Συµβατικά στοιχεία  

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:  

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων, β)Τεχνικές Προδιαγραφές, γ)Τεχνική Έκθεση, δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4°: Εγγύηση συµµετοχής  

Η Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, ορίζεται σε ποσοστό 2% της 

προεκτιµούµενης αξίας του προϋπολογισµού της µελέτης, εκτός Φ.Π.Α.24% ήτοι στο ποσό των  212,44 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
O

: Τιµές µονάδας προσφοράς  

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα 

προµήθεια, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιµές µονάδας 

της προσφοράς του κάθε προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη, παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ 

η αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της παράδοσης των 

προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή των τιµών 

µονάδας από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη µε τους όρους της 

σύµβασης. Ο υποψήφιος προµηθευτής πρέπει υποχρεωτικά για την κατάθεση της οικονοµικής 

προσφοράς του, να χρησιµοποιήσει το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού. Το 

σχετικό Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς διατίθεται στο τέλος του παρόντος Τεύχους Μελέτης. Οι 

υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους, την εταιρεία και τη χώρα 

προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.  

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο για το σύνολο 

των ειδών που δύναται να προµηθευτεί ο ∆ήµος και δεν δεσµεύει το ∆ήµο όσον αφορά την ποσότητα των 

ειδών που θα χρειαστεί κατά τα έτη 2021 & 2022.  

Η διάθεση και κατανοµή του προαναφερόµενου ποσού ανά είδος θα γίνει βάσει των πραγµατικών 

αναγκών των υπηρεσιών κατά τα έτη 2021 & 2022 και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης. 

Επίσης, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αποτελεί το µέγιστο προϋπολογισµό ως προς τη συνολική αξία των 

ζητούµενων αγαθών, αλλά δεν είναι ενδεικτικός ως προς την τιµή του κάθε είδους ξεχωριστά (δηλαδή η 

ανά είδος προσφερόµενη τιµή µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη της ενδεικτικής, αρκεί η 

συνολική προσφορά οπωσδήποτε να µην υπερβαίνει τη συνολική αξία του προϋπολογισµού των 

προσφερόµενων ειδών).  
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ΑΡΘΡΟ 6
O

: Σύµβαση  

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να 

προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την -κατά το 7° άρθρο- της παρούσας, εγγύηση 

για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η διάρκεια της σύµβασης είναι δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης έξι µηνών χωρίς υπέρβαση του 

οικονοµικού αντικειµένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
O

: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης σύµφωνα το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016, καθορίζεται σε 

5% της αξίας χωρίς ΦΠΑ, ανά οµάδα ή οµάδες στις οποίες έχει υποβάλλει προσφορά ο ανάδοχος 

προµηθευτής και παρέχεται µε µια εγγυητική επιστολή, ισχύος δύο (2) έτη, από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την προσωρινή παραλαβή των 

προς προµήθεια ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο 

συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

προµήθειας µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
O

: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να 

επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 185
 

του Ν.4412/2016. Επίσης, εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 

191
 

του Ν.4412/2016, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9
O

: Πληµµελής κατασκευή 

Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
O

: Φόροι - τέλη - κρατήσεις  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά το διάστηµα 

διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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ΑΡΘΡΟ 11
O

: Τρόπος παραλαβής των υλικών 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται στο ∆ήµο και θα τοποθετούνται σε αποθήκη του ∆ήµου από τους 

εργαζόµενους του προµηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την 

πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο και την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των ειδών. 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 παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά (ή εφάπαξ), µε βάση τις ανάγκες του ∆ήµου, 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την σχετική παραγγελία του Τµήµατος Προµηθειών. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται 

να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και κατ’ 

επέκταση στη σύµβαση. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος µπορεί να προβεί µονοµερώς σε µερική αναπροσαρµογή ποσοτήτων έως ποσοστό 20% σε 

επιµέρους είδη προς παραγγελία, αν το κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία των 

υπηρεσιών, χωρίς όµως σε καµία περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας των 

αρχικά ενταχθέντων ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
 
O 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των ειδών στο ∆ήµο µας. 

 

 

 
 
 
 

             
 
                  
 

                                    

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 

Χαϊδάρι,  03/08/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ                                                                                                                

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 
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α/
α 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ  

ΤΑ ΕΤΗ  
2021 - 2022 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 24% 

1 

Αριθμομηχανή 

seal des k 10 

ψηφίων 

Αριθμομηχανή γραφείου για απλές 

πράξεις, πολύ πρακτική. Θα διαθέτει οθόνη 10 

ψηφίων, επικλινή για μεγαλύτερη ευκολία. Θα 

λειτουργεί με μπαταρίες και ηλιακή ενέργεια. 

Θα έχει μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και θα 

κλείνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιείται  μετά 

από ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 5 

λεπτά). Θα διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 5 

λειτουργιών (πρόσθεση, αφαίρεση, ανάκληση, 

διαγραφή και γενικό σύνολο). Θα έχει εγγύηση 

τουλάχιστον 2 ετών. Θα συνοδεύεται από 

εγχειρίδιο χρήσης 

10,00 
  

2 

Βάση 

ημεροδείκτη 

μεταλλική 

Βάση ημεροδείκτη μεταλλική, χρώματος 

μαύρου, από ανθεκτική μεταλλική κατασκευή 

με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Ενδεικτικές 

διαστάσεις: 12 x 21 x 6 cm 

10,00 
  

3 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΤΟΥΣ 

σπιράλ 17x24 cm. Ημερήσιο ημερολόγιο  

διαστάσεως 17x24 cm, με σπιράλ δέσιμο 

τετραδίου. Σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας 

60,00 
  

4 

Στυλό διαρκείας 

1,0mm, με 

χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας 

(μπλε, κόκκινο ή 

μαύρο 

Με μύτη πάχους 1.0mm. Για καθαρή γραφή 

χωρίς διακοπές ή κηλίδες. Ιδανικό για 

καθημερινή χρήση. Κλείσιμο με καπάκι. Με 

στέλεχος διαφανές για να διακρίνεται εύκολα η 

ποσότητα του εναπομείναντος μελανιού. 

Χρώμα μελανιού μπλε, κόκκινο ή μαύρο 

3000,00 
  

5 

Μαρκαδόρος με 

στρογγυλή μύτη 

0.4mm, 

χρώματος 

επιλογής της 

υπηρεσίας 

(μπλε, μαύρο ή 

κόκκινο) 

Μαρκαδόρος με στρογγυλή, ψιλή μύτη (ακίδα) 

πάχους 0.4 mm, που επιτρέπει λεπτομέρεια και 

ακρίβεια στο  γράψιμο και το σχέδιο. Με 

σύστημα τροφοδοσίας μελανιού, που 

εξασφαλίζει αξιόπιστη ροή και ομαλή γραφή 

χωρίς κενά. Με καπάκι που δεν επιτρέπει στο 

μελάνι να στεγνώσει και κλιπ τσέπης. Με μέσο 

όρο διάρκειας μελανιού περί τα 500 μέτρα. 

Δεν δέχεται ανταλλακτικό. Σε χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας (μπλε, μαύρο ή κόκκινο). 

100,00 
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6 

Μαρκαδόρος 

υπογράμμισης, 

σε χρώμα 

επιλογής της 

υπηρεσίας 

(κίτρινο, ροζ ή 

πορτοκαλί) 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης, με έντονο 

φωσφορούχο χρώμα (π.χ. κίτρινο, ροζ, 

πορτοκαλί). Με πλακέ μύτη, κατάλληλη και για 

λεπτές και για χοντρές υπογραμμίσεις 

(τουλάχιστον από 2 έως 5mm). Με μελάνι που 

στεγνώνει αμέσως μετά την υπογράμμιση και 

είναι κατάλληλο για όλα τα είδη χαρτιού 

600,00 
  

7 
Μολύβι ξύλινο 

ΗΒ 

Ξύλινο, κλασσικό μολύβι, με πολυγωνικό 

σχεδιασμό και ριγέ χρωματισμό. Ξύνεται 

εύκολα με οποιαδήποτε κοινή ξύστρα. Με 

πάχος γραφής 2mm και σκληρότητα μύτης ΗΒ 

400,00 
  

8 

Διορθωτικό 

υγρό και 

διαλυτικό (σετ 

των 20ml+20ml) 

Σετ διορθωτικού υγρού με πινελάκι και 

διαλυτικό (που ανανεώνει τη ρευστότητα του 

διορθωτικού). Σε πλαστικά μπουκαλάκια των 

20 ml 

150,00 
  

9 

Διορθωτική 

ταινία 4.2mm x 

12m (κομπλέ) 

Διορθωτική ταινία πάχους 4.2 mm και μήκους 

14m. Για διόρθωση μίας μονής γραμμής 

τυπωμένου κειμένου. Με εξωτερικό περίβλημα 

από πλαστικό. 

Δέχεται ανταλλακτικό για περισσότερη 

οικονομία. Δεν περιέχει διαλύτες, δεν αφήνει 

ίχνη ή σκιάσεις στις φωτοτυπίες και είναι 

κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους 

χαρτιού ακόμα και για φαξ. Πραγματοποιεί 

στεγνή διόρθωση δίνοντας τη δυνατότητα 

άμεσου γραψίματος ή δακτυλογράφησης 

επάνω στο έγγραφο που διορθώθηκε 

300,00 
  

10 

Γόμα λευκή για 

μολύβι, από 

PVC 

Γόμα κατασκευασμένη από λευκό μαλακό PVC. 

Αφαιρεί το μολύβι από κάθε είδους χαρτί και 

φιλμ, χωρίς να αφήνει μουτζούρες και χωρίς να 

φθείρει το χαρτί. Με χάρτινο περίβλημα για να 

διατηρείται καθαρή 

300,00 
  

11 

Ξύστρα 

μολυβιών 

μεταλλική 

Ξύστρα μεταλλική, μονή, κατάλληλη για όλα τα 

standard μολύβια, με 2 ανταλλακτικές λάμες 

από ανθεκτικό υλικό για μεγαλύτερη διάρκεια 

χρήσης 

100,00 
  

12 

Αυτοκόλλητες 

ετικέτες, λευκού 

χρώματος, 

διαστάσεως 

210x148,5mm, 

σε φύλλο Α4 

(πακέτο των 100 

φύλλων) 

Ετικέτες υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, 

κατάλληλλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών 

(Inkjet, Laser, Copier), γρήγορης και σταθερής 

επικόλλησης, με δυνατότητα εύκολης  

αφαίρεσης,  χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Σε 

πακέτο των 100 φύλλων (2 ετικέτες ανά 

φύλλο). 

4,00 
  

13 

Βάση 

επιτραπέζια για 

κολλητική 

ταινία 33m 

Στιβαρή, αντιολισθητική, επιτραπέζια βάση 

κολλητικής ταινίας, με μεταλλική λεπίδα. 

Κατάλληλη για κολλητικές ταινίες 33 μέτρων 

60,00 
  

14 

Κολλητική 

ταινία γραφείου 

19mm x 33m, 

γαλακτώδης 

Κολλητική ταινία γραφείου (σελοτέιπ), 

διαστάσεως 19mm x 33m, γαλακτώδους τύπου. 

Εφαρμόζει αόρατα στο χαρτί. 

Αντέχει στον χρόνο. Δεν εμφανίζεται στις 

φωτοτυπίες και στα fax, ενώ η ματ υφή της 

επιτρέπει το γράψιμο και το τύπωμα πάνω της. 

Με εσωτερική διάμετρο περί τα 2.5 cm 

100,00 
  

15 

Κολλητική 

ταινία γραφείου 

15mm x 33m, 

διάφανη 

Κολλητική ταινία γραφείου (σελοτέιπ), 

διαστάσεως 15mm x 33m, διάφανου τύπου. 

Ιδανική για καθημερινή χρήση. Δεν κιτρινίζει με 

το χρόνο και δεν φθείρεται. Με εσωτερική 

150,00 
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διάμετρο περί τα 2.6 cm 

16 

Κολλητική 

χαρτοταινία, 

50mm x 40m 

Κολλητική ταινία χάρτινη, πλάτους 50mm και 

μήκους 66m, γενικής χρήσης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για συσκευασία, μαρκάρισμα 

και άλλες εφαρμογές.Μπορεί να γραφτεί ή και 

να χρωματιστεί 

80,00 
  

17 

Κολλητική 

ταινία 

συσκευασίας, 

διάφανη, 50mm 

x 66m 

Κολλητική ταινία συσκευασίας διάφανη, 

πλάτους 50mm και μήκους 66m. Για τη 

σφράγιση κιβωτίων, τόσο για μακροπρόθεσμη 

αποθήκευση όσο και για τη μεταφορά 

ελαφριών κιβωτίων και δεμάτων. Ανθεκτική 

στις υψηλές αλλά και στις χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

200,00 
  

18 

Θήκες 

πλαστικές 

διαφανείς, Α4, 

ενισχυμένες, με 

άνοιγμα επάνω 

(σε συσκευασία 

των 100 τεμ.) 

Διαφανείς θήκες, ενισχυμένες (με πάχος 

πλαστικού τουλάχιστον 0.05 mm). Με άνοιγμα 

από επάνω. Προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και 

προστασία στα έγγραφα, δίνοντάς τους 

γυαλιστερό αποτέλεσμα. Προσαρμόζεται σε 

όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους Α4, με 2 ή 4 

κρίκους 

600,00 
  

19 

Φάκελος 

αρχείου 

30x40 cm, 

απόχαρτόνι 

μπλε, με 

κορδέλα 

Για φύλαξη μεγάλου όγκου εγγράφων 

μεγέθους Α4. Είναι κατασκευασμένος από 

σκληρό χαρτόνι για μεγάλη αντοχή και κλείνει 

σε τρία σημεία με κορδέλες. Σε μπλε χρώμα. 

Διαστάσεις: μήκος 30 cm, ύψος 40 cm, ράχη 

8cm. 

150,00 
  

20 

Φάκελος 

αρχείου 30x40 

cm, από χαρτόνι 

μπλε, με 

κορδέλα 

Για φύλαξη μεγάλου όγκου εγγράφων 

μεγέθους Α4+. Είναι κατασκευασμένος από 

σκληρό χαρτόνι για μεγάλη αντοχή και κλείνει 

σε τρία σημεία με κορδέλες και πάνω κάτω έχει 

"αυτιά". Σε μπλε χρώμα. Διαστάσεις: μήκος 30 

cm, ύψος 40 cm, ράχη 16cm 

300,00 
  

21 

Φάκελος με 

αυτιά και 

λάστιχο, 

μεγέθους Α4+, 

σε χρώμα 

επιλογής της 

υπηρεσίας (π.χ. 

μπλε, πράσινο, 

κίτρινο, κόκκινο, 

πορτοκαλί) 

Φάκελος μεγέθους Α4+, κατασκευασμένος από 

ανθεκτικό χαρτόνι μεγάλης αντοχής, για 

μεταφορά, προστασία και αποθήκευση 

εγγράφων. Kλείνει με λάστιχο για μεγαλύτερη 

ασφάλεια και διαθέτει εσωτερικά αυτιά για 

καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων. Με 

χωρητικότητα 150 φύλλα (80g). Ενδεικτικές 

διαστάσεις: ύψος 34.5 cm, πλάτος 25.5 cm. Σε 

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (π.χ. μπλε, 

πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί). 

3000,00 
  

22 

Ντοσιέ Α4 με 

έλασμα, 

διαφανές, σε 

χρώμα επιλογής 

της υπηρεσίας 

(π.χ. μπλε, 

κίτρινο ή 

κόκκινο), σε 

συσκευασία των 

50 ντοσιέ 

Ντοσιέ με έλασμα, διαστάσεως Α4, κατάλληλο 

για μεταφορά λίγων εγγράφων ή πρόχειρες 

παρουσιάσεις. Με χωρητικότητα έως 15 φύλλα 

(80gr) χωρίς ζελατίνες. Με διαφανές εξώφυλλο- 

κάλυμμα για εύκολη ανάγνωση του 1ου 

φύλλου. Με ετικέτα στην αριστερή πλευρά για 

δυνατότητα αναγραφής τίτλου. Σε συσκευασία 

των 50 τεμαχίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 

31cm, πλάτος 23 cm. Από ανθεκτικό πλαστικό 

υλικό, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (μπλε, 

κίτρινο ή κόκκινο). 

200,00 
  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                                                                                                                            
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ∆ΣΣΗ∆∆. 117.1/2020   

 

[27] 
 

23 
Κλασέρ  χάρτινο 

4/34 

Κλασέρ από ανθεκτικό χαρτόνι, μεγέθους 4/34, 

για αρχειοθέτηση εγγράφων A4+. Με 

ασπρόμαυρη εκτύπωση "μάρμαρο" στα 

εξωφύλλα και χρώμα ράχης μαύρο. Με ειδικό 

μεταλλικό μηχανισμό για σταθερή και ασφαλή 

συγκράτηση των φύλλων. Με χωρητικότητα 

έως και 350 φύλλα (80gr). Με μεταλλική ακμή 

στη βάση του, για μεγαλύτερη αντοχή στη 

χρήση. Στη ράχη του θα υπάρχει 

διαγραμμισμένος χώρος για την αναγραφή 

περιεχομένων και οπή με μεταλλικό κρίκο για 

την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 

Διαστάσεις: ύψος 34 cm, ράχη 4-5 cm, πλάτος 

29-30 cm 

800,00 
  

24 
Κλασέρ  χάρτινο 

8/34 

Κλασέρ από ανθεκτικό χαρτόνι, μεγέθους 8/34, 

για μαζική αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου 

εγγράφων A4+. Με ασπρόμαυρη εκτύπωση 

"μάρμαρο" στα εξωφύλλα και χρώμα ράχης 

μαύρο. Με ειδικό μεταλλικό μηχανισμό για 

σταθερή και ασφαλή συγκράτηση των φύλλων. 

Με χωρητικότητα έως και 750 φύλλα (80gr) και 

μεταλλική ακμή στη βάση του για μεγαλύτερη 

αντοχή στη χρήση. Στη ράχη του θα υπάρχει 

διαγραμμισμένος χώρος για την αναγραφή 

περιεχομένων και οπή με μεταλλικό κρίκο για 

την εύκολη αφαίρεσή του από το ράφι. 

Διαστάσεις: ύψος 34 cm, ράχη 7-8 cm, πλάτος 

29-30 cm. 

1500,00 
  

25 Χάρακας 40cm 

Χάρακας από ανθεκτικό πλαστικό με μήκος 

40cm, πλάτος περί τα 40mm και πάχος περί το 

1mm 

50,00 
  

26 

Κόλλα stick 

40gr, 

ενδεικτικού 

τύπου 

Κόλα stick (ενδεικτικού τύπου UHU) για 

συγκόλληση χαρτιών, φακέλων και ετικετών, 

για χειροτεχνίες και κολλάζ χαρτιών. Χωρίς 

διαλύτες, μη τοξική, κατάλληλη για παιδιά. 

Κολλάει χωρίς να αφήνει σημάδια. Με βιδωτό 

καπάκι ασφαλείας, που δεν την αφήνει να 

στεγνώσει. Απλώνει εύκολα και προσφέρει 

μόνιμα αποτελέσματα.. Αφαιρείται εύκολα από 

τα ρούχα με μία πλύση στο πλυντήριο και από 

τα χέρια με απλό ξέβγαλμα με νερό 

80,00 
  

27 Κόλλα στιγμής 

Ρευστή κόλλα γενικής χρήσεως, ενδεικτικού 

τύπου "UHU παντοκολλητής", για μόνιμο 

αποτέλεσμα, ιδανική για χαρτιά, ξύλο και 

ύφασμα. 

Απλώνεται εύκολα, δεν αφήνει σημάδια κ 

μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μέσα στα πρώτα 

λεπτά της εφαρμογής της. 35mL 

40,00 
  

28 
Κοπίδι πλαστικό 

μικρό (9mm) 

Μικρό κοπίδι με πλαστική λαβή, για 

καθημερινή χρήση. Με κουμπί ασφαλείας για 

σταθεροποίηση της λάμας και κλιπ τσέπης για 

εύκολη μεταφορά. Δέχεται ανταλλακτικές 

λάμες. Με ρυθμιζόμενο μήκος λεπίδας και 

πλάτος περί τα 9 mm. Με συνολικό μήκος περί 

τα 13 cm 

30,00 
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29 

Κύβος 

σημειώσεων, 

πλαστικός, 

μαύρος 

Κύβος (βάση) για χαρτάκια σημειώσεων. 

Κατασκευασμένος από πλαστικό πάχους περί 

τα 2mm. Ενδεικτικές διαστάσεις: 10x10x8 cm 

ύψος. Δέχεται έως 500 ανταλλακτικά φύλλα 

(δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Σε 

χρώμα μαύρο 

50,00 
  

30 

Χαρτάκια λευκά 

για κύβο 

σημειώσεων (σε 

συσκευασία των 

500 φύλλων) 

Λευκά χαρτάκια, διαστάσεως 90 x 90 mm, για 

κύβο σημειώσεων. Σε συσκευασία των 500 

φύλλων 

400,00 
  

31 

Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 

38x51mm, 

κίτρινα, σε κύβο 

των 100φ. (σε 

συσκευασία των 

3 κύβων) 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, σε 

κύβο (μπλοκ). Φύλλα ανά κύβο: 100. 

Διαστάσεις: 38x51mm. Σε συσκευασία των 3 

κύβων (300 φύλλα 

650,00 
  

32 

Αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 

76x76mm, 

κίτρινα, σε κύβο 

των 400φ. 

περίπου 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων, σε 

κύβο (μπλοκ). Διαστάσεις: 76x76mm. Σε 

οικονομική συσκευασία των 400 περίπου 

φύλλων ανά κύβο (μπλοκ 

1000,00 
  

33 

Σελιδοδείκτες 

χρωματιστοί 

πλαστικοί (σε 

συσκευασία των 

4 μπλοκ) 

Χρωματιστοί σελιδοδείκτες για εύκολη 

υπενθύμιση, επισήμανση και εύκολη ανεύρεση 

σημειώσεων. Από πλαστικό υλικό για μεγάλη 

αντοχή. Με δυνατότητα γραφής πάνω τους. Θα 

έχουν δυνατότητα επανατοποθέτησης και θα 

είναι διαφανείς για να μην καλύπτουν τα 

κείμενα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 12 x 43 mm. Σε 

μπλοκ των 35 περίπου φύλλων. Σε συσκευασία 

των 4 μπλοκ. Σε 4 χρωματισμούς (κάθε μπλοκ 

θα έχει διαφορετικό χρώμα). 

100,00 
  

34 

Λάστιχα πλακέ 

80x3mm (σε 

συσκευασία των 

500gr) 

Με εξαιρετική ελαστικότητα για άνετη 

εφαρμογή. Διατίθενται σε συσκευασία (χάρτινο 

κουτί) των 500gr 

20,00 
  

35 

Λάστιχα  

80x3mm (σε 

συσκευασία των 

500gr) 

Με εξαιρετική ελαστικότητα για άνετη 

εφαρμογή. Διατίθενται σε συσκευασία (χάρτινο 

κουτί) των 500gr 

15,00 
  

36 

Περφορατέρ 2 

τρυπών, 

συνήθους 

χρήσης 

Περφορατέρ συνήθους καθημερινής χρήσης. 

Με μεταλλική βάση και πλαστικά στοιχεία. Με 

δυνατότητα ταυτόχρονου τρυπήματος έως και 

40 φύλλων, με 2 τρύπες διαμέτρου 6mm, σε 

απόσταση 80mm. Με κλείδωμα της θέσης της 

χειρολαβής για εύκολη αποθήκευση. Με οδηγό 

διάτρησης για χαρτιά Α4, Α5 και Α6. 

30,00 
  

37 
Συρραπτικό 

χειρός Νο.64 

Συρραπτικό χειρός που δέχεται έως και 150 

περίπου σύρματα Νο. 64 (πλάτος 6mm x 4 

mm). Στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό 

σκελετό. Με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος για 

να μη μένουν τα σύρματα μέσα στο 

συρραπτικό. Με δυνατότητα συρραφής 

τουλάχιστον έως και 12 φύλλων. 

100,00 
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38 

Συρραπτικό 

χειρός μεγάλο, 

ενδεικτικού 

τύπου Primula 

12 

Συρραπτικό χειρός που δέχεται έως και 125 

περίπου σύρματα 24/6mm (Νο.126), για 

συρραφή μεγαλύτερου όγκου εργασιών. 

Στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό. Με 

σύστημα αντιμπλοκαρίσματος για  να  μην  

μένουν τα σύρματα μέσα στο συρραπτικό. Με 

δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον έως και 23 

φύλλων 

60,00 
  

39 

Συρραπτικό 

γραφείου 

μεγάλο 

Συρραπτικό γραφείου μεγάλο "Heavy Duty" για 

συρραφή τουλάχιστον έως και 150 φύλλων 

ταυτόχρονα. Το μέγιστο βάθος τρυπήματος 

φτάνει περί τα 75 χιλιοστά. Δέχεται έως και 100 

σύρματα μεγέθους από 23/6mm έως 23/17mm 

8,00 
  

40 

Αποσυρραπτικό 

χειρός 

μεταλλικό 

Αποσυρραπτικό χειρός κατασκευασμένο εξ' 

ολοκλήρου από μέταλλο. 

Αποσσυράπτει εύκολα και γρήγορα όλα τα 

μεγέθη συνδετήρων γραφείου. Θα είναι τύπου 

δαγκάνας με ελατήριο και στόμιο σταδιακά 

λεπτότερο προς την κορυφή, για εύκολη και 

σωστή αποσυρραφή 

80,00 
  

41 

Σύρματα 

συρραπτικού 

Νο.64 (σε 

συσκευασία 

των2.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα Νο.64, σε συσκευασία 

(χάρτινο κουτί) των 2.000 τεμαχίων. Μεταλλικά. 
500,00 

  

42 

Σύρματα 

συρραπτικού 

Νο.24/6 (σε 

συσκευασία 

των1.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα Νο.24/6, σε 

συσκευασία (χάρτινο κουτί) των 1.000 

τεμαχίων. Κατασκευασμένα από υψηλής 

ποιότητας μέταλλο για συρραφή μεγάλης 

αντοχής 

500,00 
  

43 

Σύρματα 

συρραπτικού 

23/13mm (σε 

συσκευασία των 

1.000 τεμ.) 

Ανταλλακτικά σύρματα συρραπτικού Νο 23/13, 

σε συσκευασία των 1.000 τεμαχίων. Από 

υψηλής ποιότητας μέταλλο, πολύ ανθεκτικά. 

500,00 
  

44 

Συνδετήρες 

32mm (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες 32mm σε συσκευασία 

των 100 τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και καλή 

δυνατότητα συγκράτησης των φύλλων. Από 

καλή ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει 

εύκολα 

350,00 
  

45 

Συνδετήρες 

50mm (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες 50mm σε συσκευασία 

των 100 τεμ. Με ποιοτικό φινίρισμα και καλή 

δυνατότητα συγκράτησης των φύλλων. Από 

καλή ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει 

εύκολα 

200,00 
  

46 

Συνδετήρες 

No.7, "γίγας", 

(σε συσκευασία 

των 100 τεμ.) 

Μεταλλικοί συνδετήρες "γίγας" Νο.7 (77- 

78mm), σε συσκευασία των 100 τεμ. Με 

ποιοτικό φινίρισμα και δυνατότητα 

συγκράτησης πολλών φύλλων. Από καλή 

ποιότητα μετάλλου που δεν σκουριάζει εύκολα 

100,00 
  

47 

Κλιπ 51mm (σε 

συσκευασία 10 

κλιπ) 

Μεταλλικά κλιπ μεγέθους 51 mm. Με καλή 

ικανότητα συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό. Συμπιέζουν σταθερά τα φύλλα, 

χωρίς να γλιστρούν. Με αυτιά που κλείνουν, 

για εύκολη αποθήκευση. Σε συσκευασία των 10 

κλιπ 

80,00 
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48 

Ψαλίδι 

γραφείου 

17cm 

Ψαλίδι καθημερινής χρήσης μεγέθους 17cm, με 

πλαστική λαβή και ανθεκτικές μεταλλικές 

λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι 

30,00 
  

49 
Ψαλίδι 

γραφείου21cm 

Ψαλίδι μεγέθους 21cm. Με πλαστική και 

εργονομική λαβή με επένδυση για πιο άνετο 

κράτημα. Με ανθεκτικές μεταλλικές λεπίδες 

από ανοξείδωτο ατσάλι 

30,00 
  

50 

Θερμοκολλητικ

ό εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 

2mm (σε 

συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

2mm. Χωρητικότητα: 20 φύλλα. Διαφανές με 

λευκό οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 

20 τεμαχίων 

1,00 
  

51 

Θερμοκολλητικ

ό εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 

6mm (σε 

συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

6mm. Χωρητικότητα: 60 φύλλα. Διαφανές με 

λευκό οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 

20 τεμαχίων 

1,00 
  

52 

Θερμοκολλητικ

ό εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας 

16mm (σε 

συσκευασία των 

20 τεμ.) 

Θερμοκολλητικό εξώφυλλο βιβλιοδεσίας 

16mm. Χωρητικότητα: 160 φύλλα. Διαφανές με 

λευκό οπισθόφυλλο. Κατάλληλο για όλες τις 

θερμοκολλητικές μηχανές. Σε συσκευασία των 

20 τεμαχίων 

1,00 
  

53 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

51mm (σε 

συσκευασία των 

50 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 51mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων. 

1,00 
  

54 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

38mm (σε 

συσκευασία των 

50 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 38mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων 

1,00 
  

55 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

22mm (σε 

συσκευασία των 

50 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 22mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 50 

τεμαχίων 

1,00 
  

56 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

16mm (σε 

συσκευασία των 

100 σπιράλ) 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 16mm φύλλων 

Α4. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανών 

πλαστικού σπιράλ. Σε συσκευασία των 100 

τεμαχίων 

1,00 
  

57 

Σπιράλ 

βιβλιοδεσίας 

8mm (σε 

συσκευασία των 

25 σπιράλ 

Πλαστικό σπιράλ βιβλιοδεσίας 8mm. Mε 

χωρητικότητα 60 φύλλων Α4. Κατάλληλο για 

όλους τους τύπους μηχανών πλαστικού σπιράλ. 

Σε συσκευασία των 25 τεμαχίων 

1,00 
  

58 

Εξώφυλλο 

βιβλιοδεσίας Α4 

διαφανές (σε 

συσκευασία των 

100 τεμ.) 

Εξώφυλλο βιβλιοδεσίας διαφανές, σε μέγεθος 

Α4. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
1,00 

  

59 

Πλαίσιο Κουτί 

Αρχείου με 

Λάστιχο 

Ιδανικό για αποθήκευση και αρχειοθέτηση 

μεγάλου όγκου εγγράφων, Χαρτόνι, 25x35x11 

cm 

50,00 
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25x35x11cm 

60 

Πλαίσιο Κουτί 

Αρχείου με 

Λάστιχο 

25x35x5cm 

Ιδανικό για αποθήκευση και αρχειοθέτηση 

μεγάλου όγκου εγγράφων, Χαρτόνι, 25x33x5 

cm 

50,00 
  

61 

Θήκη 

Περιοδικών 

Χάρτινη 26 x 9 x 

32 cm 

Για αποθήκευση και  προστασία περιοδικών και 

έγγραφων Διατίθεται σε 5 χρώματα, γκρι, 

κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί και πράσινο, 

ιδιαίτερα ανθεκτική, να διαθέτει ειδικό χώρο 

στο μπροστινό μέρος για αναγραφή τίτλου και 

αναγνώριση περιεχομένων 

30,00 
  

62 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 

ΘΕΜΑΤΑ Α4 

Αρχειοθέτηση και οργάνωση έγγραφων  ανά 

θέμα, με χρωματιστές καρτέλες για εύκολη 

ευρετηρίαση του περιεχομένου, 10 θεμάτων 

από λεπτό και ελαφρύ πλαστικό υλικό υψηλής 

ποιότητας, κλιμακωτή διάταξη, Με τρύπες στο 

πλάι για να προσαρμόζεται στους 

περισσότερους τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 4 

ή 2 κρίκους, Α4 

50,00 
  

63 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 

ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1-12 

Αριθμητικό ευρετήριο για ευρετηρίαση 

θεμάτων από το 1 έως το 10. Τα φύλλα να 

έχουν κλιμακωτή διάταξη για να εξέχουν από 

τις υπόλοιπες σελίδες Α4 Με τρύπες στο πλάι 

για να προσαρμόζεται στους περισσότερους 

τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 

20,00 
  

64 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α-Ω 

Α4 

Αλφαβητικό ευρετήριο με ελληνικούς 

χαρακτήρες, για ευρετηρίαση θεμάτων από το 

Α έως το Ω. Τα φύλλα να έχουν κλιμακωτή 

διάταξη για να εξέχουν από τις υπόλοιπες 

σελίδες Α4 Με τρύπες στο πλάι για να 

προσαρμόζεται στους περισσότερους τύπους 

κλασέρ και ντοσιέ με 4 ή 2 κρίκους. 

20,00 
  

65 
Μετροταινίες 

20m και  30m 

Μετροταινία μήκους 20 μέτρων και 30 μέτρων 

με μηχανισμό «self-lock» & μεταλλικό άγκιστρο 
2,00 

  

66 CD-R 
Οικονομική συσκευασία που περιλαμβάνει 50 

CD για να φτιάξεις αντίγραφα ασφαλείας 
4,00 

  

67 
Μηχανικό 

Μολύβι 

Μηχανικό μολύβι, πάχος μύτης 0,5mm, λαβή 

με λάστιχο 
20,00 

  

68 

Ανταλλακτικές 

Ταινίες για 

ταμειακές 

μηχανές (Συσκ. 

Των 10 

τεμαχίων) 

Ρολό χαρτοταινίας κατάλληλο για χρήση σε 

συστήματα POS, ταμειακές μηχανές, εκτυπωτές 

αποδείξεων, φορολογικούς μηχανισμούς κ.α. 

Υλικό: θερμικό λευκό χαρτί Πλάτος: 57 mm 

Διάμετρος: 60 mm Μήκος: 25 m 

15,00 
  

69 

Ταμπόν 

σφραγίδων  Νο 

2 

Μεταλλικό ταμπόν για σφραγίδες 105mm X 

65mm 
20,00 

  

70 
Μελάνια για τα 

ταμπόν 

Μελάνι χωρίς λάδι για ταμπόν σφραγίδας σε 

χρώματα μαύρο - μπλέ, σε πλαστική φιάλη των 

30ml. 

40,00 
  

 
  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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