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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2016 
     

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
&ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ του ΕΤΑΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 30.642,25€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη: 

1.    Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση  φόρου στο εισόδηµα από 
εµπορικές  επιχειρήσεις». 

1.2 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.3  Του  Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
1.4 Του  Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α/15-07-2010) άρθρο 68 «Νέο Ασφαλιστικό 

(Συνταξιοδοτικά), εργασιακά, επενδύσεις Φ.Κ.Α., ρύθµιση οφειλών κλπ». 
1.5 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014 τ. Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».  

1.6 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 
0,10% επί της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 
«τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011» 

1.7 Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014) « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 

 

 Α∆ΑΜ:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Αθήνα, 23/03/2016 
Αρ. Πρωτ: 75784/30-03-2016 
Αριθµ. ∆ιακ: 3/2016 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  Α.∆.Α.: 7Α4ΑΟΡΕ1-ΚΕΜ 

(Ε.Τ.Α.Α.)   

Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33,  Αθήνα   

∆/νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών   

Τµήµα: Προµηθειών   

Πληροφορίες: Β. Ξηρόκωστα   
Τηλ. 210 5217312   

Fax: 210 5217407   
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1.8 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις». 

1.9 Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

1.10 Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

 
2. Τα πρωτογενή αιτήµατα: 

2.1 Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 37685/08-04-2015 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών των Τοµέων Υγειονοµικών σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας της 
δαπάνης 16.000€ για την προµήθεια γραφικής ύλης (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς 
Αιτήµατος: 16REQ003889111). 

2.2 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6909/11-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης Παροχών 
του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, σχετικά µε την προµήθεια 
γραφικής ύλης (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003479155). 

2.3 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 354239/6956/09-10-2015 (αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ 355250/12-10-
2015) έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης Παροχών του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών 
Επιµελητών, σχετικά µε τις ανάγκες του Τοµέα σε γραφική ύλη, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 342,25 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Α.∆.Α.Μ. 
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ004032540). 

2.4 Για τις Ενιαίες Υπηρεσίες τα κάτωθι αιτήµατα σχετικά µε την προµήθεια γραφικής 
ύλης (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ003920413): 

i. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 364047/19-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού,  

ii. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 366522/20-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών,  

iii. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 362940/∆ΝΥ2256/16-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Νοµικών 
Υποθέσεων,  

iv. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 362116/16-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Επιθεώρησης,  

v. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 365921/20-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών. 

2.5 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 345568/6756/2/05-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης 
Παροχών του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, σχετικά µε τις ανάγκες του 
Τοµέα σε γραφική ύλη (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ003670580). 

2.6 Το µε αρ. πρωτ. 394624/3946/24-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης 
Παροχών του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, σχετικά µε τις ανάγκες του 
Τοµέα σε γραφική ύλη (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ004016426). 

2.7 Τo µε αρ. πρωτ. 360289/3184/1/15-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης 
Παροχών του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, σχετικά µε τις ανάγκες του Τοµέα 
σε γραφική ύλη (Α.∆.Α.Μ. Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ003891536). 

 
3. Τις αποφάσεις: 

3.1 Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) του 
Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

3.2 Την απόφαση επί του 20ου θέµατος της 343ης/23.04.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. 
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας της δαπάνης 16.000€ για την 
προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Τοµέων Υγειονοµικών.  

3.3 Την υπ’ αριθµ. 49/21-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 
8350/21-01-2016 - Α∆Α: Ψ90ΨΟΡΕ1-ΙΞΚ), ποσού 16.000,00 €, σε βάρος της 
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πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης 
Υγειονοµικών, ΚΑΕ 1261.00, οικονοµικού έτους 2016, για την προµήθεια γραφικής 
ύλης για την κάλυψη των αναγκών του ΕΤΑΑ/Τ.Υ. (Α.∆.Α.Μ. Έγκρισης 
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ003889295).  

3.4 Την υπ’ αριθµ. 19/12-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 
169/12.01.2016 & Α∆Α: ΩΙΤΨΟΡΕ1-ΞΧΓ, ποσού 800,00 € σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ /Τ.Π.Ε.∆.Ε. ΚΑΕ 1261, οικονοµικού έτους 
2016, για την προµήθεια γραφικής ύλης (Α.∆.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς 
Αιτήµατος: 16REQ003748061).  

3.5 Την υπ’ αριθµ. 5 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ.πρωτ.13098/497/19-01-
2016 & Α∆Α: 6ΗΚ3ΟΡΕ1-05Α, ποσού 342,25 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ -ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΚΑΕ 1261, οικονοµικού έτους 2016, για την προµήθεια γραφικής 
ύλης (Α.∆.Α.Μ. Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 16REQ004033212). 

3.6 Την απόφαση επί του 15ου θέµατος της 374ης/18-11-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α.(Α∆Α: ΩΟΠΜΟΡΕ1-1Τ7) και την υπ’ αριθµ. πρωτ.Φ10060/52657/2034/03-
12-2015 - Α∆Α: Ω84Υ465Θ1Ω-Τ67 (αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ 402294/03-12-2015) 
Υπουργική Απόφαση- Τροποποίηση Προϋπολογισµού Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τις οποίες η δαπάνη για την προµήθεια γραφικής ύλης για 
τις ανάγκες των Τοµέων που υπάγονται στον Λ.Π.Χ. και συγκεκριµένα του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά και Τοµέα Υγείας 
∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό εξόδων των Ενιαίων 
Υπηρεσιών. Αντίστοιχα για το οικονοµικό έτος 2016, την απόφαση επί του 4ου 
θέµατος της 382ης /20-01-2016 συνεδρίασης ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 7ΜΗ8ΟΡΕ1-Μ35) 
και την υπ’ αριθµ. πρωτ.Φ10060/3742/118/08-02-2016 - Α∆Α: 697Γ465Θ1Ω-ΑΡΩ 
Υπουργική Απόφαση- Τροποποίηση Προϋπολογισµού του Ε.Τ.Α.Α. Οικονοµικού 
Έτους 2016.  

3.7 Την υπ’ αριθµ. 86/15-02-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 
36728/17-02-2016 - Α∆Α Ω5ΞΣΟΡΕ1-ΝΦΕ), ποσού 13.500,00 €, σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, 
ΚΑΕ 1261, οικονοµικού έτους 2016, για την προµήθεια γραφικής ύλης (Α.∆.Α.Μ. 
Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: α) Ενιαίων Υπηρεσιών - 16REQ004016340, β) 
ΤΥ∆Ε –16REQ004034808, γ) ΤΥ∆Θ - 16REQ004016438, δ)ΤΥ∆Π – 
16REQ003896217).  

3.8 Την απόφαση επί του 19ου  θέµατος της 377ης /09.12.2015  συνεδρίασης  του ∆.Σ. 
του ΕΤΑΑ µε την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια διαγωνισµού και οι όροι αυτού.  

3.9 Την απόφαση επί του 11ου θέµατος της 358ης /16.07.2015  συνεδρίασης  του ∆.Σ. 
του ΕΤΑΑ σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του ΕΤΑΑ (Α∆Α: 6Μ3ΝΟΡΕ1-
ΠΓΨ). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά Τοµέα για 
την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη 
αναγκών Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α,  όπως αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ - Γ’ που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να 

υποβληθούν µέχρι την Πέµπτη 14.04.2016 &  ώρα 9:00 π.µ. στο Τµήµα 
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Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33  Αθήνα, 2ο 

όροφος. 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22,  104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πέµπτη 14.04.2016  &  ώρα 9:00 π.µ. 

 

4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 9η ώρα της Πέµπτης 14.04.2016, δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. 

5. ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές. 

6. Στους διαγωνιζόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών ενός Τοµέα  ή 

περισσοτέρων Τοµέων. 

7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που 

θέτουν όρους και προϋποθέσεις. 

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  

β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ. Οι συνεταιρισµοί 

δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών,  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύµβασης. 

9. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 

λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007. 

10. Η συνολική εκτιµώµενη αξία 30.642,25€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την 

προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., ανέρχεται  

ανά Τοµέα  ως ακολούθως :  

 
� ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ:   16.000,00 € 
� Τ.Π.Ε.∆.Ε. :           800,00 € 
� Τ.Π.∆.Ε. :           342,25 €  
� ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    :     8.952,50 € 
� Τ.Υ.∆.Ε. :         1.742,28 € 
� Τ.Υ.∆.Θ. :        2.400,00 €  
� Τ.Υ.∆.Π. :         405,22 € 

 
 
 

ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ: 30.642,25 €   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. 

   
Oι προσφορές δεν πρέπει να  υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό κάθε Τοµέα.  
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11. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής παρέχονται από το Τµήµα 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. – από τις κ.κ. Β. Ξηρόκωστα, Ε. Καπράλου & Ε. Κατσαριώτη -  

Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, αριθµός τηλ: 210 5217 312 /325/ 327 

αντιστοίχως, και σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης από τους κάτωθι: 

α) ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ :  210 8820439 κ. Α. Κιτσαντά,   

β) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: τηλ.2103740552 κ. Α. 
Σερπάνου, 

γ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ: τηλ.210 8811337 κ. Γ. Τσίγκρη, 

δ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: τηλ.2310 547912 κ. Μ. ∆αρούδη. 

ε) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ: τηλ.210 4226846 κ. Σ. Πισκιλίδου. 

 

12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

 

 

   «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

   «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
     ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

   «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

   «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

 

 

 Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
           Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 

             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 

� ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ:   16.000,00 € 
� Τ.Π.Ε.∆.Ε. :           800,00 € 
� Τ.Π.∆.Ε. :           342,25 €  
� ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    :     8.952,50 € 
� Τ.Υ.∆.Ε. :         1.742,28 € 
� Τ.Υ.∆.Θ. :        2.400,00 €  
� Τ.Υ.∆.Π. :         405,22 € 

ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΑΞΙΑ: 30.642,25 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

Η προσφερόµενη τιµή ανά Τοµέα  δεν πρέπει να  υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε Τοµέα 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 

 

Ευρώ (€) 

 
CPV 

30190000-7  / 30192000-1 /   30192700-8  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Προϋπολογισµοί δαπανών των Τοµέων  & των Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2016. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών σε όλους τους Τοµείς και τις Ενιαίες Υπηρεσίες, 

θα γίνει εντός 10 εργασίµων ηµερών  από την κατά περίπτωση 

υπογραφή της σύµβασης ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού στον ανάδοχο. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
− Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός 
Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 
4146/2013 (Α.90)).  
− Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του 
ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
− Παρακράτηση φόρου 4% για προµήθεια αγαθών  στο προ Φ.Π.Α. 
ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων 
− Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της 
σύµβασης µε τον ανάδοχο. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22- 104 33 Αθήνα,  2ος 

όροφος. 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 -

104 33 Αθήνα,  2ος όροφος 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πέµπτη 14.04.2016 &  ώρα 9:00 π.µ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πέµπτη 14.04.2016 &  ώρα 9:00 π.µ. 

 

1.2  (Άρθρο 11. Π.∆. 118/2007) 

I. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από το 
πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και παραδίδονται στην αρµόδια 
επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό. 

II. Οι προσφορές µπορούν επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε 
τρόπο (ταχυδροµικώς ή µε courier) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλ. την Τετάρτη 
13.04.2016 και ώρα 14:00. 

III. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές 
δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

IV. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών (επιτροπή αξιολόγησης) προ της εκπνοής της 
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

V. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

• Ο αριθµός της διακήρυξης 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 

•  Η Ένδειξη «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί» 
1.3 (Άρθρο 6 & 12, Π.∆. 118/2007) Προσφορές: 

I. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  
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Οι προσφορές θα συµπεριλαµβάνουν τους ακόλουθους υποφακέλους:   

A. Τον φάκελο µε την ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που 
θα περιλαµβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής 
στον διαγωνισµό - επί ποινή αποκλεισµού - σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο). 

B. Τον φάκελο µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο οποίος θα 
περιέχει  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ - επί 
ποινή αποκλεισµού - σε δύο  αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Γ. Τον φάκελο µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο 
οποίος θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς - επί ποινή αποκλεισµού 
- σε δύο (2) αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

 
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του 
περιεχοµένου τους (π.χ. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του 
προσφέροντος.  

 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.  

 
II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

A. Στον φάκελο µε την ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

� Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα 
κατά περίπτωση, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, για ΑΕ & ΕΠΕ, 
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού ή της πράξης σύστασης  
και των εγγράφων τροποποιήσεών τους  για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  και  αντίγραφο της 
βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος, για φυσικά πρόσωπα. 

 
� Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 παρ. β (Π.∆.118/2007) υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, 
στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
της παρούσας διακήρυξης. 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, 
στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προφοράς τους :  

− ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. Σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση 
αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές 
όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε. ή  Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. και τον διευθύνοντα Σύµβουλο, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, δ) Σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο 
προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από 
κάθε µέλος, που συµµετέχει σε αυτήν. 

− ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις. 

− Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. 
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− Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή προκειµένου για αλλοδαπά 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου  ή σε 
ισοδύναµες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα 
τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυµία και ο τόπος του 
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο δραστηριοτήτων των νοµικών προσώπων ή 
το ειδικό επάγγελµα φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 
6. 

− ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του  προαναφερθέντος  άρθρου κατάσταση. 

 
� Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον 
προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 και 
συγκεκριµένα:  

α) απόσπασµα ποινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου. Επισηµαίνουµε ότι 
υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  Ι.)Οµόρρυθµοι εταίροι και 
∆ιαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ΙΙ) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ΙΙΙ) Πρόεδρος, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε., και  IV) σε κάθε  άλλη περίπτωση νοµικού 
προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω  πρόσωπα πρέπει να 
προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα νοµιµοποιητικά  έγγραφα του 
συµµετέχοντος.   

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας όλων των 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο 
Προσφέρων  είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

γ) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα 
πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα 
που ασκεί.  

δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 
Επίσης, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να 
προσκοµίσουν: 

 
� Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να αναφέρεται ότι: 

− «∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου, ούτε έχει 
αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο».  

− «Η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα και 
προσωπικό για τη πραγµατοποίηση του έργου». 

 
� Ειδικά για τις προσφορές που αφορούν τους Τοµείς Υγειονοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α., στα δικαιολογητικά συµµετοχής οι συµµετέχοντες θα προσκοµίσουν 
βεβαίωση από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ότι το υπό προµήθεια χαρτί, για 
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την κάλυψη των αναγκών των Τοµέων Υγειονοµικών, πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 
 

B. Στον φάκελο µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται: 

� Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ . 
 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα 
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
 

Γ.  Στον  φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται : 

 το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος, 
στην οποία να αναγράφονται οι τιµές σε ευρώ (€) για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών, χωριστά για καθέναν από 
τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α. Υποδείγµατα των οικονοµικών προσφορών για κάθε Τοµέα 
του Ε.Τ.Α.Α. παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ & συγκεκριµένα στην § Γ.ΙΙ. 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

• Η συνολική προσφορά  για κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. για  τα  υπό προµήθεια 
είδη δεν πρέπει να υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα ανά Τοµέα δαπάνη.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου.  

• Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη 
πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Στην προσφερθείσα τιµή συµπεριλαµβάνεται και το 
κόστος µεταφοράς και παράδοσης εντός του χώρου των κτηρίων όπου στεγάζονται 
& λειτουργούν οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., όπως αναφέρονται κατωτέρω 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Σε περίπτωση µετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 
εντός  της ίδιας πόλης η παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν 
έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου. 

 
� Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών. 

� Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε 
δέσµευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
1.4  Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.∆. 118/2007): 

I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) 
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι 
κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. γ και 
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αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

III. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός 
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς 
τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 
 

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 19, 
Π.∆. 118/2007) : 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο 
παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί 
ως εξής: 

Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζει τον υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές 
προσφορές, τα ελέγχει και τα µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση 
του υποφακέλου των οικονοµικών προσφορών µόνον εκείνων, που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη 
αυτή δικαιολογητικά, τις µονογράφει και µονογράφει επίσης το περιεχόµενο τους.   

• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την 
Πέµπτη 14.04.2016 &  ώρα 9:00, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε. 

• Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής και 
για το λόγο αυτό, λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του 
Π.∆. 118/2007.  

 Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού και αφορά τον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι  προσφορές  µε  
την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές 
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προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του 
διαγωνισµού στον µειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 
1.3 αυτού του Παραρτήµατος, σε ό,τι αφορά στα δικαιολογητικά του.   

 Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το 
δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό, εάν κατά την κρίση του οι τιµές 
που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 
 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση και τον   ΑΦΜ. 

• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης  

• Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  

Τους όρους ότι: 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη 
σύµβαση και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

• Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

• Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 
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• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Απαιτείται. 

  Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος 
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. 
και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την πλήρη εκκαθάριση 
όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ της παρούσας 
διακήρυξης). 

 
 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
του και να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του για την υπογραφή της 
σύµβασης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

6. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον 
έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

 

7. Τα τιµολόγια θα εκδίδονται ανά Τοµέα. Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να 
προσκοµίσει:   

α)  Φορολογική ενηµερότητα. 
β)  Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 
γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του 

οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις   
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 

8. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις και 
δεσµεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων 
όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του 
Ε.Τ.Α.Α., µε απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

 

9. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την 
αθέτηση οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύµβασης από την πλευρά του αναδόχου. 

 

10. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη 
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για 
υπηρεσιακούς λόγους  
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Ανήκει στη διακήρυξη  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Γ.Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Γ.Ι.1. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: Αχαρνών 27-29, ΑΘΗΝΑ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  

 ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ /   

 ΕΙ∆ΟΣ 

 

 

Ποσότητα 

1. ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο.4 300 κουτιά 

2. ΣΥΡΡΑΦΙ∆ΕΣ για µηχανές PARVA ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ROMA N.64 400 κουτιά 

3. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ απλές ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ή   FABER 

KASTEL  
60 τεµ. 

4. ΜΠΛΟΚ γραφής Νο.6  λευκά  50 τεµ. 

5. ΜΟΛΥΒΙΑ κοινά Νο.2 , µε γοµολάστιχα ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ FABER  150 τεµ. 

6. ΣΤΥΛΟ διαρκείας ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHNEIDER TOPS 505 M  και 

F ή BIC MEDIUM  ΜΠΛΕ  
1300 τεµ. 

7. ΣΤΥΛΟ διαρκείας ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHNEIDER TOPS 505 M  και 

F ή BIC MEDIUM  ΚΟΚΚΙΝΑ  
200 τεµ. 

8. ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ χονδροί ( διάφορα χρώµατα)  200 τεµ. 

9. SELOTAPE (15 X 33mm) 50 τεµ. 

10. ΤΑΙΝΙΕΣ συσκευασίας (πλάτους 5 εκατ.) 200 τεµ. 

11. ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ (ατσάλινες)  40 κουτιά 

12. DOSSIER µε κορδέλες διαστ.ύψος –πλάτη-ράχη 37 Χ 29 Χ20 εκατ. 600 τεµ. 

13. DOSSIER µε κορδέλες διαστ.ύψος –πλάτη-ράχη 35 Χ 25 Χ13 εκατ. 300 τεµ. 

14. DOSSIER µε έλασµα (χάρτινα)  250 τεµ. 

15. ΚΛΑΣΕΡ µε έλασµα , πλαστικοποιηµένα,διαστ.ύψος-πλάτη-ράχη 34Χ28Χ28  250 τεµ. 

16. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ υγρά , µονά ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PELICAN  150 τεµ. 

17. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ υγρά , µε διαλυτικό, ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PELICAN  150 τεµ. 

18. ΤΑΜΠΟΝ σφραγίδας , µπλε Ν. 1  20 τεµ. 

19. ΧΑΡΑΚΕΣ , πλαστικούς 40 εκατ. 10 τεµ. 

20. ΞΥΣΤΡΕΣ (µικρές- µεταλλικές) 30 τεµ. 

21. ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ (για τρύπηµα 30 φύλλων) 15 τεµ. 

22. ΘΗΚΕΣ SELLOTAPE (πλαστικές)  10 τεµ. 

23. ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ (από λευκό χαρτί) 400 τεµ.. 

24. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ µηχανές ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PRAVA ROMA N.64  50 τεµ. 

25. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ µηχανές ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PRIMOYLA N.12  30 τεµ 

26. ΨΑΛΙ∆ΙΑ γραφείου (16 εκατ.)  20 τεµ. 

27.. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ µηχανήµατα ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ TOP (maestri)  20 τεµ. 

28. ΦΑΚΕΛΟ µε λάστιχο (διάφορα χρώµατα – prespan)  2500 τεµ. 

29. ΧΑΡΤΑΚΙΑ POST IT (ενδεικτικών διαστάσεων 75 Χ 75 mm) των 400 φύλλων  30 κύβοι 

30. ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ Υπογραµµίσεως (διάφορα χρώµατα )  150 τεµ. 

31. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ βάρους 80 γρ. Α4 –∆εσµίδα των 

500φύλλων 
2750 δεσµίδες 

32. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ µε τρύπες στο πλάι (100 ανά πακέτο)  50 πακέτα 

33. DOSSIER διάφανα µε ελάσµατα (διάφορα χρώµατα)  200 τεµ. 

34. ΣΤΥΛΟ µε λάστιχο (ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT G2 0,7 )  100 τεµ. 

35. ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ πλαστικά (100 φύλλων )  30 τεµ. 

36. ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ πλαστικά (50 φύλλων ) 30 τεµ. 

37. ΛΑΣΤΙΧΑ ψιλά Νο.9  20 κιλά 

38. ΛΑΣΤΙΧΑ χονδρά Νο. 13 20 κιλά 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 
 Το υπό προµήθεια χαρτί Α4 θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Γενικά χαρακτηριστικά  

• Χρώµα χαρτιού:  Λευκό  

• Υφή επιφάνειας :Λεία matte  

• Να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτή laser,  φωτοτυπικά µηχανήµατα υψηλής 

ταχύτητας και  µηχανήµατα τηλεοµοιοτυπίας.  

• Να είναι κατάλληλο για εκτύπωση και στις δυο όψεις  

• Τα παραγόµενα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να µην  αλλοιώνονται κάτω από συνήθεις συνθήκες 

αποθήκευσης.  

• Τα φύλλα κάθε δεσµίδας να είναι κοµµένα µε τρόπο τέτοιο ώστε το  κόψιµο να είναι τελείως λείο και να 

µην παρουσιάζει επικολληµένα  ρινίσµατα χαρτιού.  

• Κάθε φύλλο θα πρέπει να αποχωρίζεται µε ευκολία από τη δεσµίδα  

• Τα φύλλα θα πρέπει να είναι λεία χωρίς στίγµατα, αποξέσεις,  τσαλακώµατα ή άλλες ατέλειες και να 

περνούν από τα µηχανήµατα  χωρίς να αφήνουν χνούδι.  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

• Βάρος 80  gr/m
2
 + 4 gr/ m

2
 

• 100% χηµικός πολτός  

• Να είναι τύπου Long Grain (µε τις ίνες στη µεγαλύτερη διάσταση)   

• Βαθµός Λευκότητας κατά ISO ≥90% 

• Αδιαφάνεια κατά ISO (Opacity) ≥90%  

• Πάχος (Thickness) (απόκλιση max 2%) 100 ±10  microns  

• Υγρασία  4,7%  (απόκλιση + 0,6%)  

• Το χαρτί θα πρέπει να έχει κατάλληλα χαρακτηριστικά ηλεκτρικής  αγωγιµότητας ώστε να εξασφαλίζει 

καλή µεταφορά του γραφίτη σε  φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτές laser  

Συσκευασία-Αποθήκευση  

• Να µην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική µεταχείριση κατά  την αποθήκευση σε συνθήκες 

γραφείου, ή να παρουσιάζει ευαισθησία  στον κανονικό φωτισµό γραφείου.  

• Να διατηρεί σταθερή την ποιότητά του για διάστηµα αποθήκευσης 2  ετών σε συνθήκες γραφείου.  

• Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500  φύλλων, ο αριθµός των φύλλων να είναι 

ακριβής, χωρίς σχισµένα ή ελαττωµατικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και  κατηγορίας.  

• Οι δεσµίδες να είναι συσκευασµένες κατά πεντάδες σε κιβώτια από  χαρτόνι.  

• Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε χαρτί το οποίο να έχει  υποστεί επεξεργασία 

αδιαβροχοποιήσεως τουλάχιστον εσωτερικά και  κατά προτίµηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να 

προστατεύεται από την  υγρασία του περιβάλλοντος κατά τη µετακίνησή του ή στους χώρους  όπου 

φυλάσσεται. 

• Το χαρτί περιτυλίγµατος θα πρέπει επίσης να έχει ικανή αντοχή έτσι  ώστε να αντέχει στις διακινήσεις µε 

τα συνηθισµένα µέσα µεταφοράς  και τις φορτοεκφορτώσεις.  

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

1. Το είδος του χαρτιού.  

2. Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή  

3. Οι διαστάσεις και ο αριθµός των φύλλων.  

4. Το βάρος σε γραµµάρια.  

5. Ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού 

 

Λοιπές απαιτήσεις 
Επισηµαίνεται ότι δείγµα χαρτιού που θα προµηθευτούν οι Υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. 

εφόσον προκύψει πρόβληµα στην χρήση του, θα µπορεί να αποσταλεί στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, 

προκειµένου να βεβαιωθεί η συµφωνία των συστατικών του µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν 

διαφοροποίηση αυτών, θα έχει ως αποτέλεσµα την αντικατάσταση του µε χαρτί σύµφωνο µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στα µηχανήµατα κατά τη χρήση του. Το κόστος της ανάλυσης 

από το Γενικό Χηµείο του Κράτους θα βαρύνει τον προµηθευτή. 
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Γ.Ι.2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: Π. Π. Γερµανού 3-5, ΑΘΗΝΑ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΣ / 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ / 

Μον. 

Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 4cm /'Yψους 32 cm (από Χαρτόνι µε 

πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 4/32 / Τεµ.   

 Μπλέ Α4-4/32 τεµ. 20 

2 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από Χαρτόνι µε 

πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

 Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 50 

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)     

 33mm κουτί 100τµχ 10 

 50mm κουτί 100τµχ 10 

 78mm κουτί 50τµχ 10 

4 ∆ιορθωτικά      

 Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού  (σετ) 20 

5 Κολλητική Ταινία     

 Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm τεµ. 20 

6 Περφορατέρ     

 
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  δυνατότητα διάτρησης 

έως 150 φύλλα -αριθµός τρυπών 2 ) Μεγάλο 
τεµ. 1 

7 Αποσυρραπτικά µηχανήµατα     

 Αποσυρραπτικό µεταλλικό τεµ. 10 

8 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)     

 Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 

3Χ100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10 

 Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10 

 Χαρτάκι Post-it 75Χ125 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10 
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9 Λάστιχα     

 Λάστιχα µεγάλα  κιλό 1 

 Λάστιχα µικρά  κιλό 1 

10 Μαρκαδόροι      

 Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 12 

 Υπογραµµίσεως ρόζ τεµ. 12 

 Λεπτής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 6 

 Χονδρής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 6 

 Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Μπλέ χρώµα τεµ. 12 

 Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Κόκκινο χρώµα τεµ. 12 

 Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Μαύρο χρώµα τεµ. 12 

11 Στυλό διαρκείας     

 Στυλό Gel  0,7mm - Μπλέ χρώµα  τεµ. 100 

 Στυλό Gel  0,7mm - Κόκκινο χρώµα τεµ. 100 

 Στυλό Gel  0,7mm - Μαύρο χρώµα τεµ. 100 

12 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ     

 Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ - ΧΑΡΤΙΝΟΣ τεµ. 50 

 Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ τεµ. 50 

 Φάκελος κίτρινος αλληλογραφίας Α4 (23Χ33) τεµ. 100 

 ∆ίφυλλο διαφανές Α4 -άνοιγµα τύπου L 
100τεµ. 

(ΠΑΚΈΤΟ) 
2 

 
Θήκη διαφανής µε άνοιγµα επάνω και τρύπες για αρχειοθέτηση σε κλασέρ 

µεγέθους Α4 
πακέτο 100τεµ 4 

 
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο µπλέ χρώµατος 

για χαρτιά                             µεγέθους Α4 
πακέτο  5 

13 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής 57mm X 60mm κουτί 4 

14 
 ∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για κλασέρ και ντοσιέ µε 4 

ή 2 κρίκους 
τεµ. 20 

15 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για κλασέρ και ντοσιέ 

µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 30 

16 Κοπίδι  (πλάτος λεπίδας 8-9mm) τεµ. 10 
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Γ.Ι.3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  342,25  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: Ηπείρου 64, ΑΘΗΝΑ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΣ / 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ / Μον. 

Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από Χαρτόνι 

µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και στην 

ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή 

περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

 Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 10 

 Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 15 

 Κόκκινο Α4-8/32 τεµ. 15 

2 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)     

 Νο 4  τεµ. 10 

 Νο 5 τεµ. 10 

 Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 12τµχ 2 

3 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα)     

 Νο 64 mm ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 τεµ. 10 

 Νο 126 ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 τεµ. 10 

4 Μολύβια κοινά 
 

  

 Μολύβια  µε γοµολάστιχα (ισοδύναµου τύπου Faber-Castell HB2) τεµ. 10 

5 Κολλητική Ταινία     

 ταινία ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOTCH MAGIC 19X33 τεµ. 5 

6 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)     

 Χαρτάκι Post-it 38X51 διάφορα χρώµατα (3 δεσµ.των 100φυλ.) 
3Χ100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
25 

 Χαρτάκι Post-it 50X50 διάφορα χρώµατα 
240 φύλλων διάφορα 

χρώµατα 
25 

7 Ξύστρες     

 Ξύστρα σιδερένια τεµ. 3 

8 Μαρκαδόροι      

 Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 8 

9 Στυλό διαρκείας (ισοδύναµου τύπου BIG) medium     

 Μπλέ χρώµα τεµ. 30 

 Kόκκινο χρώµα τεµ. 10 

 Πράσινο χρώµα τεµ. 5 

10  ∆ιαχωριστικά Κλασέρ χαρτινα 20 θέσεων τεµ. 20 

11 Σελιδοδείκτες post-it τεµ. 10 
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12 Βιβλία πρωτοκόλλου      

 βιβλίο πρωτοκόλλου 542α (200 φύλλων) τεµ. 2 

 βιβλίο πρωτοκόλλου 542 (100 φύλλων) τεµ. 2 

13 Φακέλους Α4 άσπρους αλληλογραφίας ταινία 23Χ32 κουτί (500) 1 

 
 
 
 

Γ.Ι.4. ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  8.952,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: Μάρνη 22, ΑΘΗΝΑ 
 

Γραφική ύλη & άλλα είδη από χαρτί 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ

Ω
Ν

 

Υ
Π
Η
Ρ
Ε
Σ
ΙΩ

Ν
 

Ν
Ο
Μ
ΙΚ

Ω
Ν

 

Υ
Π
Ο
Θ
Ε
Σ
Ε
Ω
Ν

  

Π
Λ
Η
Ρ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ

Η
Σ

  

&
 

E
Ε
Π
ΙΚ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν
ΙΩ

Ν
 

∆
ΙΟ

ΙΚ
Η
Τ
ΙΚ

Ο
Υ

 

Ε
Π
ΙΘ

Ε
Ω
Ρ
Η
Σ
Η
Σ

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΣ / 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ / 

Μον. 

Μέτρησης 
Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α

 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 4cm /'Yψους 32 cm (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική 

ακµή στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα 

διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 4/32 / 
Τεµ. 

          

  Κίτρινο Α4-4/32 τεµ. 15     10   

  Μπλέ Α4-4/32 τεµ. 45     8   

  Μπορντώ Α4-4/32 τεµ. 15     
 

  

  Βεραµάν Α4-4/32 τεµ. 10 
        

  Μώβ Α4-4/32 τεµ. 
 

  10 
 

10 

  Κόκκινο Α4-4/32 τεµ. 15     8   

  Πορτοκαλί Α4-4/32 τεµ. 15     3 10 

2 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  
(από Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, 

µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη 

µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / 
Τεµ. 

          

  Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 38 15 10 30 10 
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  Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 165 15   60   

  Μπορντώ Α4-8/32 τεµ. 48 20   
 

  

  Τυρκουάζ Α4-8/32 τεµ. 50 
        

  Μώβ Α4-8/32 τεµ. 38 15   50 10 

  Κόκκινο Α4-8/32 τεµ. 110   10 58 10 

  Πορτοκαλί Α4-8/32 τεµ. 40 15   58 10 

  Μαύρο Α4-8/32 τεµ. 25 15   
 

  

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)             

  33mm κουτί 100τµχ 51 20 1 30 4 

  50mm κουτί 100τµχ 95 30 1 25 4 

  78mm κουτί 50τµχ 81 30 1 13   

  Κλίπ µεταλλικό 42mm κουτί 12τµχ 26 1   10   

  Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 10τµχ 21 1 1 10   

4 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα)         
 

  

  Νο 64 mm ισοδύναµου τύπου black-red 
κουτί-2000 

τεµαχίων 
90 30 20 65 3 

  923/8mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
4 

    
40 

  

  923/10mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
1 1   

 
2 

  923/14mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων  
1 4 

 
2 

  923/15mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων  
      40 

  

   923/16mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων  
      10 

  

  S 17 ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 
κουτί-1000 

τεµαχίων  
2   

 
2 

  No 24/6mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
130 20 8 55 10 

5 Γοµολάστιχες          
 

  

  ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 17     6 4 

  ισοδύναµου τύπου ΒLACK RED (µεγάλη άσπρη) τεµ. 19 2 2 6   

6 Μολύβια          
 

  

  Μολύβια κοινά HB τεµ. 46 10   20 20 
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  Μολύβια µηχ/κά 07 τεµ. 18   4 6   

7 ∆ιορθωτικά          
 

  

  Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού  
συσκευασία 

(σετ) 
29 2   15 5 

  ∆ιορθωτική Ταινία Φαρδιά διάσταση τεµ. 9 5   10   

  ∆ιορθωτική Ταινία Στενή διάσταση τεµ. 22 20 3 35 4 

8 Κολλητική Ταινία         
 

  

  Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm τεµ. 20 10 15 25 4 

  Σελοτέιπ Γαλακτώδες τεµ. 12     5   

9 Περφορατέρ             

  
Περφορατέρ (Επιτραπέζιο µε οδηγό και  δυνατότητα 

διάτρησης έως 30 φύλλα -αριθµός τρυπών 2)  
τεµ. 2 

        

  
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  

δυνατότητα διάτρησης έως 50 /60 φύλλα -αριθµός τρυπών 2)  
τεµ. 3 4   3   

  
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  

δυνατότητα διάτρησης έως 150 φύλλα -αριθµός τρυπών 2) 
τεµ. 2 1   2   

10 
Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό 

σκελετό) 
            

  Συρραπτικές µηχανές (έως 15 φύλλα) τεµ. 10 4   4 2 

  Συρραπτικές µηχανές (έως 50 φύλλα) τεµ. 10 4 1 6 1 

  Συρραπτικές µηχανές (έως 150 φύλλα) τεµ. 1 4   2   

11 Αποσυρραπτικά µηχανήµατα             

  Αποσυρραπτικό µεταλλικό τεµ. 5 5 2 6   

12 Χαρτάκι    αυτοκόλλητα (Post-it)             

  
Χαρτάκια αυτοκόλλητα  - ενδεικτικών διαστάσεων 

40Χ50mm -διάφορα χρώµατα 

µπλοκ 100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

101 70   20 20 

  
Χαρτάκια αυτοκόλλητα  - ενδεικτικών 

διαστάσεων76Χ76mm -διάφορα χρώµατα 

µπλοκ 100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

138 100 10 60 10 

  
Χαρτάκια αυτοκόλλητα - ενδεικτικών 

διαστάσεων75Χ125mm -διάφορα χρώµατα 

µπλοκ 100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

16 100   15 10 

13 Χάρακες         
 

  

  Χάρακας 30cm τεµ. 7 2 1 4   

14 Ξύστρες         
 

  

  Ξύστρα πλαστική τεµ. 11 2   2 5 
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15 Λάστιχα         
 

  

  Λάστιχα µεγάλα-καλτσοδέτα   κιλό 5 30   1,5   

  Λάστιχα µεσαία  κιλό 5 10   1,5   

  Λάστιχα µικρά  κιλό 2 1   1   

16 Μαρκαδόροι              

  Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 44 30 4 19 4 

  Υπογραµµίσεως ρόζ τεµ. 28 10   
 

4 

  Λεπτής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 5 5   
 

  

  Μεσαίας γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 6 5   
 

  

  Χονδρής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 4 10   
 

  

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Μπλέ 

χρώµα 
τεµ. 34 25   40 5 

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Κόκκινο 

χρώµα 
τεµ. 12 10   4 4 

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Μαύρο 

χρώµα 
τεµ. 23 10   4   

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Πράσινο 

χρώµα 
τεµ. 4     

 
5 

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,7 Μπλέ 

χρώµα 
τεµ. 13 

        

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,7 Κόκκινο 

χρώµα 
τεµ. 2 

        

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,7 Μαύρο 

χρώµα 
τεµ. 2 

        

  Μαρκαδοράκια µαύρα ανεξίτηλα για CD  κωδ.970476 τεµ. 
   

3 
    

17 Στυλό διαρκείας             

  
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm-

Μπλέ χρώµα 
τεµ. 32 15 20 14 10 

  
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm-

Κόκκινο χρώµα 
τεµ. 12 15 10 

 
4 

  
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm- 

Μαύρο χρώµα 
τεµ. 6 15   

 
  

  
µε καπάκι & µύτη πάχους 0,70 mm-ισοδύναµου τύπου 

Faber-Castell 030 M(µπλέ) 
τεµ. 4     10 5 

  ισοδύναµου τύπου PILOT-Μπλέ χρώµα τεµ. 12 30   
 

4 

  Στυλό Gel  0,7mm-Μπλέ χρώµα τεµ. 10     40   

  Στυλό Gel  0,7mm-Κόκκινο χρώµα τεµ. 6     
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  Στυλό Gel  0,7mm-Μαύρο χρώµα τεµ. 2 10   
 

5 

18 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ             

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ τεµ. 95 30   115 10 

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο /κίτρινο τεµ. 35 30   50 10 

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ κόκκινο τεµ. 90 30   115 10 

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ πορτοκαλί τεµ. 25 20   105 10 

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ πράσινο τεµ. 65 20   10 20 

  ∆ίφυλλο διαφανές Α4 -άνοιγµα τύπου L 
πακέτο 10 

τεµ. 
12     

 
3 

  
Θήκη διαφανής µε άνοιγµα επάνω και τρύπες για 

αρχειοθέτηση σε κλασέρ µεγέθους Α4 

πακέτο 

100τεµ 
20 10 1 2 2 

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

µπλέ χρώµατος για χαρτιά                             µεγέθους Α4 
τεµ. 95 50   35 10 

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

κίτρινου χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 30 50   15 10 

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

πράσινου χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 20 50   15 20 

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

κόκκινου χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 60 50   15 10 

  Φάκελος από χαρτόνι µε αυτιά  τεµ. 150 
        

  Κουτί αρχειοθέτησης πλαστικοποιηµένο  8 CM ΡΑΧΗ τεµ. 70 
        

19 Ψαλίδι γραφείου 17εκ. τεµ. 7 1   8   

20 Χαρτοκόπτης τεµ. 3 2   9   

21 Ταινία χαρτοκιβωτίων φαρδιά(διαφανής)  τεµ. 6     5   

22 
Χαρτοθήκες για ταξινόµηση και οργάνωση των εγγράφων 

Α4(δίσκος αρχειοθέτησης) 
            

  Πλαστική Α4 µπλέ τεµ. 30 4   2 5 

  Πλαστική Α4 µαύρο τεµ. 
 

    2   

  Πλαστική Α4 διαφανής τεµ. 15 4   2 5 

23 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής 57mm X 60mm τεµ. 50     
 

  

24 
 ∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για κλασέρ 

και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 106 1   30 10 

25 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για 

κλασέρ και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 10 3   10 5 

26 Ταµπόν σφραγίδας τεµ. 
 

2 2 
 

  

27 Κόλλα stick τεµ. 12 6 2 7 2 
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28 

Κοπίδι  ( µε ρυθµιζόµενο µήκος λεπίδας, µε κουµπί 

ασφαλείας για σταθερότητα στην κοπή, µεταλλική ενίσχυση 

στην άκρη, µε λαβή πλαστική ή µεταλλική, πλάτος λεπίδας 

8-9mm) 

τεµ. 6 2 2 7   

29 Βάση κολλητικής ταινίας (αντιολισθητική επιτραπέζια) τεµ. 5 2 2 6 2 

30 Μύτες για µηχανικό µολύβι              

  Πάχους 0,7 mm-σκληρότητας  HB τεµ. 13   20 20   

31 Μετροταινίες         
 

  

  5Μ Μεταλλικές τεµ. 1     
 

  

32 Μελάνι για ταµπόν(µπλέ) τεµ. 3 6 2 
 

  

33 
Στυλό ισοδύναµου τύπου Linc Glycer  super smooth  -

µπλέ  
τεµ. 10 5   25   

34 
Αριθµοµηχανή µε ταινία- Οθόνη LCD 12 ψηφίων-

Μαύρο/κόκκινο µελάνι 
τεµ. 1     

 
  

35 Μελανοταινίες για τις υπό προµήθεια αριθµοµηχανές  τεµ. 2     
 

  

36 
Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής για τις υπό προµήθεια 

αριθµοµηχανές 
τεµ. 20     

 
  

37 
Αριθµοµηχανή 12 ψηφίων-λειτουργία µε ηλιακή 

ενέργεια-µπαταρία 
τεµ. 

 
4   2   

38 Μελανοταινίες αριθµοµηχανής τύπου Peach 1234E τεµ. 4     
 

  

39 
Ζελατίνες διαφανείς ενισχυµένες µε άνοιγµα επάνω -Α4-

συσκευασία 50 τεµαχίων 

συσκευασία 

50 τεµαχίων 
10     1 3 

40 
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόµενα/εξερχόµενα) 

542α -200 φύλλων µε σκληρόδετο εξώφυλλο 
τεµ. 

 
6   21   

41 
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόµενα/εξερχόµενα) 

100 φύλλων µε σκληρόδετο εξώφυλλο 
τεµ. 1 6   5   

42 

Κλασέρ µε κορδόνια και στις τρεις πλευρές (µπλέ 

25Χ35Χ14 πλάτος ράχης ) χωρίς αυτιά µε µεταλλική 

τρύπα)για αρχειοθέτηση 

τεµ. 58 80   50 10 

43 Ηµεροδείκτες              

  
Επιτραπέζιοι ηµερήσιοι ηµεροδείκτες 2016 βάσεως 

(γυριστοί)  
τεμ. 14   3 14 5 

  
Εβδοµαδιαίο Ηµερολόγιο  2016 -ενδεικτικών διαστάσεων  

17x24 cm 
τεμ. 5     

 
  

  
Ηµερήσιο Ηµερολόγιο 2016 - ενδεικτικών διαστάσεων 

17x24 cm 
τεμ. 9   2 
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44 
Μελανοταινίες αριθµοµηχανής τύπου INTERPAN 

1280EPD 
τεµ. 7     

 
  

45 
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ - ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΙΩΝΙΑ Γ(για σχέδια) 
τεµ. 20     

 
  

46 
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ - ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΙΩΝΙΑ ∆ (για έγγραφα) 
τεµ. 6     

 
  

47 

Βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων - καλύπτεται µε χοντρό 

εξώφυλλο, ενδεικτικών διαστάσεων 25Χ17 cm, 100 

φύλλων 

τεµ. 6 5   4   

48 
Κλειδοθήκη (από ανθεκτικό ατσάλι, 54 αριθµηµένων 

Θέσεων περίπου, µε εξωτερικό κλείδωµα) 
τεµ. 1         

49 
Μπρελόκ κλειδιών ( πλαστικό -µε κρίκο-για ταξινόµηση 

και κωδικοποίηση κλειδιών/διάφορα χρώµατα) 
πακέτο 6 τεµ. 5         

50 Μολυβοθήκη πλαστική τεµ.     1     

51 
Σφραγίδα µηχανική 4 γραµµών σε επιφάνεια εκτύπωσης 

47x18mm 
τεµ. 

 
    1   

 
 
 
 

Γ.Ι.5. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  1.742,28€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: Ηπείρου 64, ΑΘΗΝΑ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΣ / 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ / Μον. 

Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 4cm /'Yψους 32 cm (από Χαρτόνι µε 

πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων ) 

Α4 - 4/32 / Τεµ. 
 

 Κίτρινο Α4-4/32 τεµ. 10 

 Μπλέ Α4-4/32 τεµ. 10 

 Μπορντώ Α4-4/32 τεµ. 10 

 Μώβ Α4-4/32 τεµ. 10 

 Κόκκινο Α4-4/32 τεµ. 10 

2 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από Χαρτόνι µε 

πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων ) 

Α4 - 8/32 / Τεµ. 
 

 Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 20 

 Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 20 

 Μπορντώ Α4-8/32 τεµ. 20 

 Μώβ Α4-8/32 τεµ. 20 

 Κόκκινο Α4-8/32 τεµ. 20 

 Πορτοκαλί Α4-8/32 τεµ. 20 
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 Μαύρο Α4-8/32 τεµ. 20 

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί) 
  

 33mm κουτί 100τµχ 10 

 50mm κουτί 100τµχ 20 

 78mm κουτί 50τµχ 40 

 Κλίπ µεταλλικό 42mm κουτί 12τµχ 5 

 Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 10τµχ 5 

4 Γοµολάστιχες 
  

 ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 7 

 ισοδύναµου τύπου ΒLACK RED (µεγάλη άσπρη) τεµ. 5 

5 Μολύβια κοινά τεµ. 20 

6 ∆ιορθωτικά 
  

 Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού (σετ) 5 

 ∆ιορθωτική Ταινία Φαρδιά διάσταση τεµ. 20 

7 Κολλητική Ταινία 
  

 
Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOTCH 

MAGIC 
τεµ. 30 

8 Περφορατέρ 
  

 
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  δυνατότητα διάτρησης 

έως 50 φύλλα -αριθµός τρυπών 2) Μικρό 
τεµ. 2 

9 Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό σκελετό) 
  

 Συρραπτικές µηχανές (έως 15 φύλλα) µικρή τεµ. 2 

 Συρραπτικές µηχανές (έως 50 φύλλα) µεσαία τεµ. 2 

 Συρραπτικές µηχανές (έως 150 φύλλα) Heavy Duty τεµ. 2 

10 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια) 
  

 Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 
3Χ100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
50 

 Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 
100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
40 

 Χαρτάκι Post-it 75Χ125 διάφορα χρώµατα 
100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
40 

11 Λάστιχα 
  

 Λάστιχα µεγάλα κιλό 3 

 Λάστιχα µεσαία κιλό 3 

 Λάστιχα µικρά κιλό 1 

12 Μαρκαδόροι 
  

 Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 20 

 Υπογραµµίσεως ρόζ τεµ. 20 

 Μεσαίας γραφής -∆ιάφορα χρώµατα -στρογγυλή µύτη -ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ          τεµ.  15 

13 Στυλό διαρκείας 
  

 Στυλό Gel  0,7mm Μπλέ χρώµα τεµ. 50 
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 Στυλό Gel  0,7mm Μαύρο χρώµα τεµ. 10 

14 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ 
  

 Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ τεµ. 40 

 Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο /κίτρινο τεµ. 40 

 Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ κόκκινο τεµ. 40 

 Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ πορτοκαλί τεµ. 40 

 Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ πράσινο τεµ. 40 

 
Θήκη διαφανής µε άνοιγµα επάνω και τρύπες για αρχειοθέτηση σε κλασέρ 

µεγέθους Α4 
πακέτο 100τεµ 25 

 
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο µπλέ 

χρώµατος για χαρτιά                             µεγέθους Α4 
τεµ. 25 

 
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο κίτρινου 

χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25 

 
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο πράσινου 

χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25 

 
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο κόκκινου 

χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25 

15 Ταινία χαρτοκιβωτίων φαρδιά(διαφανής) τεµ. 100 

16 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής 57mm X 60mm τεµ. 
2 KOYTIA=100 

TEM. 

17 
∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για κλασέρ και ντοσιέ µε 4 

ή 2 κρίκους 
τεµ. 10 

18 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για κλασέρ και ντοσιέ 

µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 10 

19 Κόλλα stick τεµ. 2 

20 

Κοπίδι  ( µε ρυθµιζόµενο µήκος λεπίδας, µε κουµπί ασφαλείας για 

σταθερότητα στην κοπή, µεταλλική ενίσχυση στην άκρη, µε λαβή 

πλαστική ή µεταλλική, πλάτος λεπίδας 8-9mm) 

τεµ. 4 

21 Βάση κολλητικής ταινίας (αντιολισθητική επιτραπέζια) τεµ. 2 

22 
Κλασέρ µε κορδόνια (µπλέ  30 cm Χ40 cm Χ8cm  πλάτος ράχης ) χωρίς 

αυτιά για αρχειοθέτηση 
τεµ. 150 

23 Μελάνι για σφραγίδες 
  

 Μπλε τεµ. 3 

 Μαύρο τεµ. 3 

24 Ατζέντες Ηµερήσιες (σπιράλ) Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις 17Χ24 cm τεμ. 6 

25 Σκαφάκια (για έγγραφα) τεμ. 15 

26 
Ανταλλακτικά σύρµατα συρραφής για µεγάλο συρραπτικό SKRE 117, 

23/17s 

κουτί-1000 

τεµαχίων  
3 

27 Ετικέτες Αυτοκόλλητες  2400 ∆ΙΑΣΤ.70Χ37mm 
κουτί 100 φύλλων 

2400 τεµαχίων  
5 κουτ. 

28 Ετικέτες Αυτοκόλλητες  ∆ΙΑΣΤ.105Χ74mm 
κουτί 100 φύλλων 

800 τεµαχίων. 
18  κουτ. 
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Γ.Ι.6. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  2.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: ∆ωδεκανήσου 10Α, 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΣ / 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ / Μον. 

Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από Χαρτόνι µε 

πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

 Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 10 

 Ροζ Α4-8/32 τεµ. 10 

 Μώβ Α4-8/32 τεµ. 10 

 Οινοπνευµατί Α4-8/32 τεµ. 10 

 Πορτοκαλί Α4-8/32 τεµ. 10 

 Τύπου σύννεφο (Απλό Χαρτόνι) τεµ. 150 

2 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)     

 Κλίπ µεταλλικό 19mm κουτί 10τµχ  5 

 Κλίπ µεταλλικό 42mm κουτί 10τµχ  10 

 Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 10τµχ 5 

3 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα)     

 Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/10 συσκ. 2 

 Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/12 συσκ. 2 

 Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/15 συσκ. 2 

 Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/20 συσκ. 2 

 No 24/6mm (συσκευασία των 1000) συσκ. 50 

4 
Μολύβια µαύρα µε γοµολάστιχα (ισοδύναµου τύπου Faber-Castell 

HB2) 
τεµ. 20 

5 Γοµολάστιχες      

 ισοδύναµου τύπου PELICAN (άσπρη) τεµ 10 

 ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 10 

6 ∆ιορθωτικά      

  ∆ιορθωτικό υγρό 20 ml λευκό χωρίς διαλυτικό  τεµ. 25 

 ∆ιορθωτική Ταινία 4,2 mm X 8mm τεµ. 10 

7 Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό σκελετό)     

 Συρραπτική µηχανή (για σύρµατα Νο 24/6) µεσαία τεµ. 5 

 
Συρραπτικές µηχανές (για 200 φύλλα και βάθος συρραφής 25cm για 

σύρµατα Νο 23/10, 23/12, 23/15, 23/20) µεγάλη 
τεµ. 1 

8 Περφορατέρ     

 
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  δυνατότητα διάτρησης 

έως 50 φύλλα -αριθµός τρυπών 2) Μικρό 
τεµ. 5 

9 Aποσυρραπτικό καβουράκι τεµ. 4 

10 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)     
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 Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 
4Χ100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
20 

 Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 
100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
20 

11 Μαρκαδόροι      

 Υπογραµµίσεως φωσφ. κίτρινο τεµ. 20 

 Υπογραµµίσεως φωσφ. Πορτοκαλί τεµ. 10 

 Ανεξίτηλοι κόκκινοι 0,6 mm τεµ. 20 

 Ανεξίτηλοι µαύροι 0,6 mm τεµ. 20 

 Ανεξίτηλοι µπλέ 0,6 mm τεµ. 20 

 Ανεξίτηλοι χοντροί κόκκινοι µε πλατιά µύτη τεµ. 5 

 Ανεξίτηλοι χοντροί µαύροι µε πλατιά µύτη τεµ. 5 

 Ανεξίτηλοι χοντροί µπλέ µε πλατιά µύτη τεµ. 5 

 Aνεξίτηλοι χοντροί κόκκινοι στρόγγυλη µύτη τεµ. 5 

 Aνεξίτηλοι χοντροί µαύροι στρόγγυλη µύτη τεµ. 5 

 Aνεξίτηλοι χοντροί µπλε στρόγγυλη µύτη τεµ. 5 

12 Μελάνι µπλε για ταµπόν 30 ml τεµ.  10 

13 Ταµπόν     

 Ταµπόν µπλέ Νο 2 τεµ. 5 

 Ταµπόν µπλέ Νο 3 τεµ. 5 

14 Στυλό διαρκείας     

 µπλε διαρκείας διαφανές medium (τύπου BIC) τεµ. 150 

15 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ     

 Υποφάκελος χάρτινος µε έλασµα κίτρινος τεµ 100 

 Υποφάκελος χάρτινος µε έλασµα άσπρο τεµ 100 

 Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ πακ. 5 τεµ. 20 

 Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο /κίτρινο πακ. 5 τεµ. 20 

 Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ κόκκινο πακ. 5 τεµ. 20 

16 Ξύστρα µεταλλική τεµ. 10 

17 Κόλλα stick 8,2 gr. Ισοδύναµου Τύπου UHU τεµ. 10 

18 Κολλητική ταινία (σελοτέιπ) 15mm X 33 mm τεµ. 50 

19 Κοπίδι µεγάλο 18mm τεµ. 10 

20 Σπάγγος για δέµατα πλαστικός συσκευασίας 500gr τεµ. 5 

21 Φάκελοι αλληλογραφίας     

 Φάκελοι αλληλογραφίας µπέζ διαστάσεων 25Χ35 τεµ. 200 

 Φάκελοι αλληλογραφίας µπέζ διαστάσεων 16Χ23 τεµ. 200 

22 Χάρακας     

 Χάρακας πλαστικός χωρίς λαβή 30 cm τεµ. 5 

 Χάρακας πλαστικός µε λαβή 30 cm τεµ. 5 

23 Ψαλίδι ανοξείδωτο µε πλαστική λαβή 18 cm τεµ. 5 

24 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής      

 Χαρτοταινίες θερµικές (ρολά) 79Χ80 τεµ. 20 

 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής (ρολά) 57mm X 60mm 1 Φ τεµ. 150 

25 Χαρτοκιβώτια πεντάφυλλα 45Χ30Χ21 τεµ. 100 
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26 
Μελανοταινία για αριθµοµηχανές OLYMPIA CPD5212 (π.χ. Pelican 

520866 Gr. 51 S+U Canon Triumph-Adler) 
τεµ. 10 

27 Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας µπέζ τεµ. 5 

28 Βάσεις για σελοτέιπ µικρή 33m (βαρύ υλικό) τεµ. 5 

29 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές      

 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές Νο 27 (100 Χ50 mm) τεµ. 30 

 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές Νο 25 (98 Χ 145 mm) τεµ. 30 

 

Ετικέτες αυτοκόλλητες για εκτυπωτές inkjet, laser & φωτοτυπικά (σε 

συσκευασία των 100 φύλλων, 600 ετικετών (6 ετικέτες/φύλλο) και 

διαστάσεων 99,1Χ93,1 mm) 

συσκ. 10 

30 Ζελατίνες     

 Α4 µε 11 τρύπες άνοιγµα επάνω (συσκ 100 τεµ) συσκ. 2 

 Ντοσιέ Παρουσίασης A4, 20 ενσωµατωµένες ζελατίνες  τεµ. 5 

 
 
 

Γ.Ι.7. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  405,22 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Τόπος παράδοσης: Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΣ / 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ / 

Μον. Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή στη 

βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για 

αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ. 
 

 Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 30 

2 

Κλασέρ - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 20 cm  (από Χαρτόνι 

µε πλαστική επένδυση, µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή 

περιεχοµένων )  

8/20 / Τεµ. 
 

 Μπλε 8/20 τεµ. 30 

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί) 
  

 33mm κουτί 100τµχ 10 

 50mm κουτί 100τµχ 10 

 Κλίπ µεταλλικό 19mm 
κουτί 10τµχ(30 

τµχ) 
3 

4 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα) 
  

 Νο 64 mm ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 10τµχ/κουτί 10 

 No 24/6mm (συσκ. Των 1000) συσκ. 10 

5 Γοµολάστιχες  
  

 ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 5 
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6 Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό σκελετό) 
  

 Συρραπτικές µηχανές (έως 15 φύλλα) -µικρή τεµ. 1 

 Συρραπτικές µηχανές (έως 50 φύλλα) 24/6 -µεσαία τεµ. 1 

7 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια) 
  

 Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 
3Χ100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
10 

 Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 
100 φύλλων 

διάφορα χρώµατα 
10 

8 Λάστιχα 
  

 Λάστιχα µικρά κιλό 2 

9 Στυλό διαρκείας 
  

 
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm Μπλέ 

χρώµα 
τεµ. 60 

 
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm Κόκκινο 

χρώµα 
τεµ. 10 

 
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm Μαύρο 

χρώµα 
τεµ. 5 

10 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ 
  

 Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ τεµ. 15 

11 Φάκελοι αλληλογραφίας 
  

 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί διαστάσεων 7Χ15 τεμ. 100 

 Φάκελοι αλληλογραφίας(µεγάλο µέγεθος) 30Χ22,5 τεμ. 100 

12 Τετράδιο Α4 µε σκληρό εξώφυλλο (µε οριζόντιες γραµµές) τεμ. 5 

13 Μολύβια  
  

 Μολύβια κοινά HB τεµ. 15 

14 ∆ιορθωτικά  
  

 Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού  (σετ) 10 

 ∆ιορθωτική Ταινία Στενή διάσταση τεµ. 10 

15 Κολλητική Ταινία 
  

 Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm τεµ. 5 

16 Ξύστρες 
  

 Ξύστρα πλαστική τεµ. 5 

17 Χαρτοκόπτης τεµ. 1 

18 
 ∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για κλασέρ και 

ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 1 

19 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για κλασέρ 

και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 2 

20 Κόλλα stick τεµ. 5 

21 Μύτες για µηχανικό µολύβι  
  

 Πάχους 0,7 mm-σκληρότητας  HB τεµ. 2 

22 Μελάνι για ταµπόν(µπλέ) τεµ. 5 

23 
Ζελατίνες διαφανείς ενισχυµένες µε άνοιγµα επάνω -Α4-

συσκευασία 50 τεµαχίων 

συσκευασία 50 

τεµαχίων 
2 
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24 

Κλασέρ µε κορδόνια και στις τρεις πλευρές (µπλέ 25Χ35Χ14 

πλάτος ράχης ) χωρίς αυτιά µε µεταλλική τρύπα)για 

αρχειοθέτηση 

τεµ. 5 

25 Ηµεροδείκτες  
  

 Επιτραπέζιοι ηµερήσιοι ηµεροδείκτες βάσεως- 2016 (γυριστοί ) τεμ. 5 

 
Εβδοµαδιαίο Ηµερολόγιο  2016 -ενδεικτικών διαστάσεων  17x24 

cm 
τεμ. 3 

 
 
 

• ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  εντός 10 εργασίµων ηµερών από την κατά 
περίπτωση υπογραφή της σύµβασης ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
στον ανάδοχο. 
 
 
• ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί στις διευθύνσεις όπου 
στεγάζονται & λειτουργούν οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., όπως αναφέρονται ανωτέρω. Σε 
περίπτωση µετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. εντός  της ίδιας πόλης η 
παράδοση θα γίνεται στην νέα διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει συσκευάσει χωριστά τα είδη στις ποσότητες που αυτά έχουν 
ζητηθεί και µε τη  µορφή αυτή να προχωρήσει στη παράδοση. 

Ειδικά για τις Ενιαίες Υπηρεσίες η συσκευασία των ειδών θα πρέπει να γίνει ανά ∆ιεύθυνση – 
δηλαδή ∆/νση ∆ιοικητικού, ∆/νση Επιθεώρησης κλπ. 
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Γ.ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Γ.ΙΙ.1. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Γ.ΙΙ.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
                               ΕΙ∆ΟΣ  
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1. ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο.4 κουτιά 300     

2. 
ΣΥΡΡΑΦΙ∆ΕΣ για µηχανές PARVA ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ROMA N.64 
 κουτιά 400     

3. 
ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ απλές ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

PELIKAN ή   FABER KASTEL 
τεµ. 60     

4. ΜΠΛΟΚ γραφής Νο.6  λευκά τεµ. 50     

5. 
ΜΟΛΥΒΙΑ κοινά Νο.2 , µε γοµολάστιχα 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ FABER 
τεµ. 150     

6. 

ΣΤΥΛΟ διαρκείας ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

SCHNEIDER TOPS 505 M  και F ή BIC MEDIUM  

ΜΠΛΕ 

τεµ. 1300     

7. 

ΣΤΥΛΟ διαρκείας ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

SCHNEIDER TOPS 505 M  και F ή BIC MEDIUM  

ΚΟΚΚΙΝΑ 

τεµ. 200     

8. ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ χονδροί ( διάφορα χρώµατα) τεµ. 200     

9. SELOTAPE (15 X 33 mm) τεµ. 50     

10. ΤΑΙΝΙΕΣ συσκευασίας (πλάτους 5 εκατ.) τεµ. 200     

11. ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ (ατσάλινες) κουτιά 40     

12. 
DOSSIER µε κορδέλες διαστ. ύψος –πλάτη-ράχη 37 Χ 

29 Χ20 εκατ. 
τεµ. 600     

13. 
DOSSIER µε κορδέλες διαστ. ύψος –πλάτη-ράχη 35 Χ 

25 Χ13 εκατ. 
 τεµ. 300     

14. DOSSIER µε έλασµα (χάρτινα)  τεµ. 250     

15. 
ΚΛΑΣΕΡ µε έλασµα , πλαστικοποιηµένα, διαστ. ύψος-

πλάτη-ράχη 34Χ28Χ28 εκατ. 
τεµ. 250     

16. 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ υγρά , µονά ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

PELICAN 
τεµ. 150     

17. 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ υγρά , µε διαλυτικό, ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ 

ΤΥΠΟΥ PELICAN  
 τεµ. 150     

18. ΤΑΜΠΟΝ σφραγίδας , µπλε Ν. 1 τεµ. 20     

19. ΧΑΡΑΚΕΣ , πλαστικούς 40 εκατ. τεµ. 10     

20. ΞΥΣΤΡΕΣ (µικρές- µεταλλικές) τεµ. 30     

21. ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ (για τρύπηµα 30 φύλλων) τεµ. 15     

22. ΘΗΚΕΣ SELLOTAPE (πλαστικές) τεµ. 10     

23. ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ (από λευκό χαρτί)  τεµ. 400     

24. 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ µηχανές ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

PRAVA ROMA N.64 
τεµ. 50     
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25. 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ µηχανές ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

PRIMOYLA N.12 
τεµ. 30     

26. ΨΑΛΙ∆ΙΑ γραφείου (16 εκατ.) τεµ. 20     

27. 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ µηχανήµατα ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ 

ΤΥΠΟΥ TOP (maestri) 
τεµ. 20     

28. ΦΑΚΕΛΟ µε λάστιχο (διάφορα χρώµατα – prespan) τεµ. 2500     

29. 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ POST IT (ενδεικτικών διαστάσεων 75 Χ 75 

mm) των 400 φύλλων 
κύβοι 30     

30. ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ Υπογραµµίσεως (διάφορα χρώµατα ) τεµ. 150     

31. 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ βάρους 80 γρ. Α4 –

∆εσµίδα των 500φύλλων 

δεσµίδε

ς 
2750     

32. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ µε τρύπες στο πλάι (100 ανά πακέτο) πακέτα 50     

33. DOSSIER  διάφανα µε ελάσµατα (διάφορα χρώµατα) τεµ. 200     

34. 
ΣΤΥΛΟ µε λάστιχο (ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT 

G2 0,7 ) 
τεµ. 100     

35. ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ πλαστικά (100 φύλλων )  τεµ. 30     

36. ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ πλαστικά (50 φύλλων ) τεµ. 30     

37. ΛΑΣΤΙΧΑ ψιλά Νο.9 κιλά 20     

38. ΛΑΣΤΙΧΑ χονδρά Νο. 13 κιλά 20     

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Γ.ΙΙ.2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Γ.ΙΙ.2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 4cm /'Yψους 32 cm (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής 

όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 4/32 / Τεµ.   

  Μπλέ Α4-4/32 τεµ. 20     

2 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής 

όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

  Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 50     

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)   

  33mm κουτί 100τµχ 10     

  50mm κουτί 100τµχ 10     

  78mm κουτί 50τµχ 10     

4 ∆ιορθωτικά    

  Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού  (σετ) 20     

5 Κολλητική Ταινία   

  Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm τεµ. 20     

6 Περφορατέρ   

  
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  δυνατότητα 

διάτρησης έως 150 φύλλα -αριθµός τρυπών 2 ) Μεγάλο 
τεµ. 1     

7 Αποσυρραπτικά µηχανήµατα   

  Αποσυρραπτικό µεταλλικό τεµ. 10     

8 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)   

  Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 

3Χ100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10     

  Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10     

  Χαρτάκι Post-it 75Χ125 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10     

9 Λάστιχα   

  Λάστιχα µεγάλα  κιλό 1     

  Λάστιχα µικρά  κιλό 1     

10 Μαρκαδόροι    

  Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 12     

  Υπογραµµίσεως ρόζ τεµ. 12     

  Λεπτής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 6     

 
Χονδρής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα στρογγυλή µύτη τεµ. 6 
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  Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Μπλέ χρώµα τεµ. 12     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Κόκκινο 

χρώµα 
τεµ. 12     

  Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V Ball 0,5 Μαύρο χρώµα τεµ. 12     

11 Στυλό διαρκείας   

  Στυλό Gel  0,7mm - Μπλέ χρώµα  τεµ. 100     

  Στυλό Gel  0,7mm - Κόκκινο χρώµα τεµ. 100     

  Στυλό Gel  0,7mm - Μαύρο χρώµα τεµ. 100     

12 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ   

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ - ΧΑΡΤΙΝΟΣ τεµ. 50     

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ τεµ. 50     

  Φάκελος κίτρινος αλληλογραφίας Α4 (23Χ33) τεµ. 100     

  ∆ίφυλλο διαφανές Α4 -άνοιγµα τύπου L 
100τεµ. 

(ΠΑΚΈΤΟ) 
2     

  
Θήκη διαφανής µε άνοιγµα επάνω και τρύπες για αρχειοθέτηση 

σε κλασέρ µεγέθους Α4 
πακέτο 100τεµ 4     

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο µπλέ 

χρώµατος για χαρτιά                             µεγέθους Α4 
πακέτο  5     

13 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής 57mm X 60mm κουτί 4     

14 
∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για κλασέρ και 

ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 20     

15 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για κλασέρ 

και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 30     

16 Κοπίδι  (πλάτος λεπίδας 8-9mm) τεµ. 10     

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Γ.ΙΙ.3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

 

Γ.ΙΙ.3 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής 

όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

  Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 10     

  Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 15     

  Κόκκινο Α4-8/32 τεµ. 15     

2 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)   

  Νο 4  τεµ. 10     

  Νο 5 τεµ. 10     

  Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 12τµχ 2     

3 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα)   

  Νο 64 mm ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 τεµ. 10     

  Νο 126 ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 τεµ. 10     

4 Μολύβια κοινά   

  
Μολύβια  µε γοµολάστιχα (ισοδύναµου τύπου Faber-Castell 

HB2) 
τεµ. 10     

5 Κολλητική Ταινία   

  ταινία ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOTCH MAGIC 19X33 τεµ. 5     

6 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)   

  Χαρτάκι Post-it 38X51 διάφορα χρώµατα (3 δεσµ.των 100φυλ.) 

3Χ100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 
25     

  Χαρτάκι Post-it 50X50 διάφορα χρώµατα 

240 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 
25     

7 Ξύστρες   

  Ξύστρα σιδερένια τεµ. 3     

8 Μαρκαδόροι    

  Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 8     

9 Στυλό διαρκείας (ισοδύναµου τύπου BIG) medium   

  Μπλέ χρώµα τεµ. 30     

  Kόκκινο χρώµα τεµ. 10     

  Πράσινο χρώµα τεµ. 5     

10  ∆ιαχωριστικά Κλασέρ χαρτινα 20 θέσεων τεµ. 20     

11 Σελιδοδείκτες post-it τεµ. 10     
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12 Βιβλία πρωτοκόλλου    

  βιβλίο πρωτοκόλλου 542α (200 φύλλων) τεµ. 2     

  βιβλίο πρωτοκόλλου 542 (100 φύλλων) τεµ. 2     

13 Φακέλους Α4 άσπρους αλληλογραφίας ταινία 23Χ32 κουτί (500) 1     

      

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Γ.ΙΙ.4. ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Γ.ΙΙ.4 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 4cm 
/'Yψους 32 cm (από Χαρτόνι µε πλαστική 

επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη 

µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή 

περιεχοµένων )  

Α4 - 4/32 / 
Τεµ. 

  

  Κίτρινο Α4-4/32 τεµ. 15     10   25     

  Μπλέ Α4-4/32 τεµ. 45     8   53     

  Μπορντώ Α4-4/32 τεµ. 15         15     

  Βεραµάν Α4-4/32 τεµ. 10         10     

  Μώβ Α4-4/32 τεµ.     10   10 20     

  Κόκκινο Α4-4/32 τεµ. 15     8   23     

  Πορτοκαλί Α4-4/32 τεµ. 15     3 10 28     

2 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm 

/'Yψους 32 cm  (από Χαρτόνι µε 

πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, 

µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη 

του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης 

για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / 
Τεµ. 

  

  Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 38 15 10 30 10 103     

  Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 165 15   60   240     

  Μπορντώ Α4-8/32 τεµ. 48 20       68     

  Τυρκουάζ Α4-8/32 τεµ. 50         50     

  Μώβ Α4-8/32 τεµ. 38 15   50 10 113     

  Κόκκινο Α4-8/32 τεµ. 110   10 58 10 188     

  Πορτοκαλί Α4-8/32 τεµ. 40 15   58 10 123     

  Μαύρο Α4-8/32 τεµ. 25 15       40     

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)   

  33mm 
κουτί 

100τµχ 
51 20 1 30 4 106     

  50mm 
κουτί 

100τµχ 
95 30 1 25 4 155     

  78mm κουτί 50τµχ 81 30 1 13   125     

  Κλίπ µεταλλικό 42mm κουτί 12τµχ 26 1   10   37     

  Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 10τµχ 21 1 1 10   33     

4 
Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά 

σύρµατα) 
  

  Νο 64 mm ισοδύναµου τύπου black-red 
κουτί-2000 

τεµαχίων 
90 30 20 65 3 208     

  923/8mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
4     40   44     
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  923/10mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
1 1     2 4     

  923/14mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
  1 4   2 7     

  923/15mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων  
      40   40     

   923/16mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων  
      10   10     

  S 17 ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
  2     2 4     

  No 24/6mm 
κουτί-1000 

τεµαχίων 
130 20 8 55 10 223     

5 Γοµολάστιχες    

  ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 17     6 4 27     

  
ισοδύναµου τύπου ΒLACK RED (µεγάλη 

άσπρη) 
τεµ. 19 2 2 6   29     

6 Μολύβια    

  Μολύβια κοινά HB τεµ. 46 10   20 20 96     

  Μολύβια µηχ/κά 07 τεµ. 18   4 6   28     

7 ∆ιορθωτικά    

  Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού  
συσκευασία 

(σετ) 
29 2   15 5 51     

  ∆ιορθωτική Ταινία Φαρδιά διάσταση τεµ. 9 5   10   24     

  ∆ιορθωτική Ταινία Στενή διάσταση τεµ. 22 20 3 35 4 84     

8 Κολλητική Ταινία   

  Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm τεµ. 20 10 15 25 4 74     

  Σελοτέιπ Γαλακτώδες τεµ. 12     5   17     

9 Περφορατέρ   

  

Περφορατέρ (Επιτραπέζιο µε οδηγό και  

δυνατότητα διάτρησης έως 30 φύλλα -

αριθµός τρυπών 2)  

τεµ. 2         2     

  

Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε 

οδηγό και  δυνατότητα διάτρησης έως 50 

/60 φύλλα -αριθµός τρυπών 2)  

τεµ. 3 4   3   10     

  

Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε 

οδηγό και  δυνατότητα διάτρησης έως 150 

φύλλα -αριθµός τρυπών 2) 

τεµ. 2 1   2   5     

10 
Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή 

κατασκευή µε µεταλλικό σκελετό) 
  

  Συρραπτικές µηχανές (έως 15 φύλλα) τεµ. 10 4   4 2 20     

  Συρραπτικές µηχανές (έως 50 φύλλα) τεµ. 10 4 1 6 1 22     

  Συρραπτικές µηχανές (έως 150 φύλλα) τεµ. 1 4   2   7     

11 Αποσυρραπτικά µηχανήµατα   

  Αποσυρραπτικό µεταλλικό τεµ. 5 5 2 6   18     

12 Χαρτάκι    αυτοκόλλητα (Post-it)   

  
Χαρτάκια αυτοκόλλητα  - ενδεικτικών 

διαστάσεων 40Χ50mm -διάφορα χρώµατα 

µπλοκ 100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

101 70   20 20 211     

  
Χαρτάκια αυτοκόλλητα  - ενδεικτικών 

διαστάσεων76Χ76mm -διάφορα χρώµατα 

µπλοκ 100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

138 100 10 60 10 318     
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Χαρτάκια αυτοκόλλητα - ενδεικτικών 

διαστάσεων75Χ125mm -διάφορα 

χρώµατα 

µπλοκ 100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

16 100   15 10 141     

13 Χάρακες   

  Χάρακας 30cm τεµ. 7 2 1 4   14     

14 Ξύστρες   

  Ξύστρα πλαστική τεµ. 11 2   2 5 20     

15 Λάστιχα   

  Λάστιχα µεγάλα-καλτσοδέτα   κιλό 5 30   1,5   36,5     

  Λάστιχα µεσαία  κιλό 5 10   1,5   16,5     

  Λάστιχα µικρά  κιλό 2 1   1   4     

16 Μαρκαδόροι    

  Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 44 30 4 19 4 101     

  Υπογραµµίσεως ρόζ τεµ. 28 10     4 42     

  
Λεπτής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα 

στρογγυλή µύτη 
τεµ. 5 5       10     

  
Μεσαίας γραφής ∆ιάφορα χρώµατα 

στρογγυλή µύτη 
τεµ. 6 5       11     

  
Χονδρής γραφής ∆ιάφορα χρώµατα 

στρογγυλή µύτη 
τεµ. 4 10       14     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,5 Μπλέ χρώµα 
τεµ. 34 25   40 5 104     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,5 Κόκκινο χρώµα 
τεµ. 12 10   4 4 30     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,5 Μαύρο χρώµα 
τεµ. 23 10   4   37     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,5 Πράσινο χρώµα 
τεµ. 4       5 9     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,7 Μπλέ χρώµα 
τεµ. 13         13     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,7 Κόκκινο χρώµα 
τεµ. 2         2     

  
Μαρκαδοράκια ισοδύναµου τύπου Pilot V 

Ball 0,7 Μαύρο χρώµα 
τεµ. 2         2     

  
Μαρκαδοράκια µαύρα ανεξίτηλα για CD  

κωδ.970476 
τεµ.     3     3     

17 Στυλό διαρκείας   

  
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη 

πάχους 1,2 mm-Μπλέ χρώµα 
τεµ. 32 15 20 14 10 91     

  
ισοδύναµου τύπουBPS-GP PILOT Μύτη 

πάχους 1,2 mm-Κόκκινο χρώµα 
τεµ. 12 15 10   4 41     

  
ισοδύναµου τύπουBPS-GP PILOT Μύτη 

πάχους 1,2 mm - Μαύρο χρώµα 
τεµ. 6 15       21     

  

µε καπάκι & µύτη πάχους 0,70 mm-

ισοδύναµου τύπου Faber-Castell 030 

M(µπλέ) 

τεµ. 4     10 5 19     

  ισοδύναµου τύπου PILOT-Μπλέ χρώµα τεµ. 12 30     4 46     

  Στυλό Gel  0,7mm-Μπλέ χρώµα τεµ. 10     40   50     

  Στυλό Gel  0,7mm-Κόκκινο χρώµα τεµ. 6         6     

  Στυλό Gel  0,7mm-Μαύρο χρώµα τεµ. 2 10     5 17     

18 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ   

  
Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και 

λάστιχο/µπλέ 
τεµ. 95 30   115 10 250     

  
Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο 

/κίτρινο 
τεµ. 35 30   50 10 125     
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Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ 

κόκκινο 
τεµ. 90 30   115 10 245     

  
Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ 

πορτοκαλί 
τεµ. 25 20   105 10 160     

  
Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ 

πράσινο 
τεµ. 65 20   10 20 115     

  ∆ίφυλλο διαφανές Α4 -άνοιγµα τύπου L 
πακέτο 10 

τεµ. 
12       3 15     

  

Θήκη διαφανής µε άνοιγµα επάνω και 

τρύπες για αρχειοθέτηση σε κλασέρ 

µεγέθους Α4 

πακέτο 

100τεµ 
20 10 1 2 2 35     

  

Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές 

και οπισθόφυλλο µπλέ χρώµατος για 

χαρτιά                             µεγέθους Α4 

τεµ. 95 50   35 10 190     

  

Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές 

και οπισθόφυλλο κίτρινου χρώµατος για 

χαρτιά µεγέθους Α4 

τεµ. 30 50   15 10 105     

  

Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές 

και οπισθόφυλλο πράσινου χρώµατος για 

χαρτιά µεγέθους Α4 

τεµ. 20 50   15 20 105     

  

Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές 

και οπισθόφυλλο κόκκινου χρώµατος για 

χαρτιά µεγέθους Α4 

τεµ. 60 50   15 10 135     

  Φάκελος από χαρτόνι µε αυτιά  τεµ. 150         150     

  
Κουτί αρχειοθέτησης πλαστικοποιηµένο  

8 CM ΡΑΧΗ 
τεµ. 70         70     

19 Ψαλίδι γραφείου 17εκ. τεµ. 7 1   8   16     

20 Χαρτοκόπτης τεµ. 3 2   9   14     

21 
Ταινία χαρτοκιβωτίων 

φαρδιά(διαφανής)  
τεµ. 6     5   11     

22 

Χαρτοθήκες για ταξινόµηση και 

οργάνωση των εγγράφων Α4(δίσκος 

αρχειοθέτησης) 

  

  Πλαστική Α4 µπλέ τεµ. 30 4   2 5 41     

  Πλαστική Α4 µαύρο τεµ.       2   2     

  Πλαστική Α4 διαφανής τεµ. 15 4   2 5 26     

23 
Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής 57mm X 

60mm 
τεµ. 50         50     

24 

 ∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) 
κατάλληλα για κλασέρ και ντοσιέ µε 4 ή 2 

κρίκους 

τεµ. 106 1   30 10 147     

25 

∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) 
κατάλληλα για κλασέρ και ντοσιέ µε 4 ή 2 

κρίκους 

τεµ. 10 3   10 5 28     

26 Ταµπόν σφραγίδας τεµ.   2 2     4     

27 Κόλλα stick τεµ. 12 6 2 7 2 29     

28 

Κοπίδι  ( µε ρυθµιζόµενο µήκος λεπίδας, 

µε κουµπί ασφαλείας για σταθερότητα 

στην κοπή, µεταλλική ενίσχυση στην 

άκρη, µε λαβή πλαστική ή µεταλλική, 

πλάτος λεπίδας 8-9mm) 

τεµ. 6 2 2 7   17     

29 
Βάση κολλητικής ταινίας 

(αντιολισθητική επιτραπέζια) 
τεµ. 5 2 2 6 2 17     

30 Μύτες για µηχανικό µολύβι    

  Πάχους 0,7 mm-σκληρότητας  HB τεµ. 13   20 20   53     

31 Μετροταινίες   

  5Μ Μεταλλικές τεµ. 1         1     

32 Μελάνι για ταµπόν(µπλέ) τεµ. 3 6 2     11     
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33 
Στυλό ισοδύναµου τύπου Linc Glycer  

super smooth  -µπλέ  
τεµ. 10 5   25   40     

34 
Αριθµοµηχανή µε ταινία- Οθόνη LCD 

12 ψηφίων-Μαύρο/κόκκινο µελάνι 
τεµ. 1         1     

35 
Μελανοταινίες για τις υπό προµήθεια 

αριθµοµηχανές  
τεµ. 2         2     

36 
Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής για τις 

υπό προµήθεια αριθµοµηχανές 
τεµ. 20         20     

37 
Αριθµοµηχανή 12 ψηφίων-λειτουργία 

µε ηλιακή ενέργεια-µπαταρία 
τεµ.   4   2   6     

38 
Μελανοταινίες αριθµοµηχανής τύπου 

Peach 1234E 
τεµ. 4         4     

39 

Ζελατίνες διαφανείς ενισχυµένες µε 

άνοιγµα επάνω -Α4-συσκευασία 50 

τεµαχίων 

συσκευασία 

50 τεµαχίων 
10     1 3 14     

40 

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 

(εισερχόµενα/εξερχόµενα) 542α -200 

φύλλων µε σκληρόδετο εξώφυλλο 

τεµ.   6   21   27     

41 

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 

(εισερχόµενα/εξερχόµενα) 100 φύλλων 

µε σκληρόδετο εξώφυλλο 

τεµ. 1 6   5   12     

42 

Κλασέρ µε κορδόνια και στις τρεις 

πλευρές (µπλέ 25Χ35Χ14 πλάτος ράχης 

) χωρίς αυτιά µε µεταλλική τρύπα)για 

αρχειοθέτηση 

τεµ. 58 80   50 10 198     

43 Ηµεροδείκτες    

  
Επιτραπέζιοι ηµερήσιοι ηµεροδείκτες 

2016 βάσεως (γυριστοί)  
τεμ. 14   3 14 5 36     

  
Εβδοµαδιαίο Ηµερολόγιο  2016 -

ενδεικτικών διαστάσεων  17x24 cm 
τεμ. 5         5     

  
Ηµερήσιο Ηµερολόγιο 2016 - ενδεικτικών 

διαστάσεων 17x24 cm 
τεμ. 9   2     11     

44 
Μελανοταινίες αριθµοµηχανής τύπου 

INTERPAN 1280EPD 
τεµ. 7         7     

45 

ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ - 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ Γ(για 

σχέδια) 

τεµ. 20         20     

46 

ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ - 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΝΙΑ ∆ (για 

έγγραφα) 

τεµ. 6         6     

47 

Βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων - 

καλύπτεται µε χοντρό εξώφυλλο, 

ενδεικτικών διαστάσεων 25Χ17 cm, 100 

φύλλων 

τεµ. 6 5   4   15     

48 

Κλειδοθήκη (από ανθεκτικό ατσάλι, 54 

αριθµηµένων Θέσεων περίπου, µε 

εξωτερικό κλείδωµα) 

τεµ. 1         1     

49 

Μπρελόκ κλειδιών ( πλαστικό -µε 

κρίκο-για ταξινόµηση και 

κωδικοποίηση κλειδιών/διάφορα 

χρώµατα) 

πακέτο 6 

τεµ. 
5         5     

50 Μολυβοθήκη πλαστική τεµ.     1     1     

51 
Σφραγίδα µηχανική 4 γραµµών σε 

επιφάνεια εκτύπωσης 47x18mm 
τεµ. 

 
    1   1     

           

           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Γ.ΙΙ.5. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 

Γ.ΙΙ.5 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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 /
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ρ
ο
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ρ
ά

 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 4cm /'Yψους 32 cm (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής 

όψης για αναγραφή περιεχοµένων ) 

Α4 - 4/32 / Τεµ.   

  Κίτρινο Α4-4/32 τεµ. 10     

  Μπλέ Α4-4/32 τεµ. 10     

  Μπορντώ Α4-4/32 τεµ. 10     

  Μώβ Α4-4/32 τεµ. 10     

  Κόκκινο Α4-4/32 τεµ. 10     

2 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής 

όψης για αναγραφή περιεχοµένων ) 

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

  Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 20     

  Μπλέ Α4-8/32 τεµ. 20     

  Μπορντώ Α4-8/32 τεµ. 20     

  Μώβ Α4-8/32 τεµ. 20     

  Κόκκινο Α4-8/32 τεµ. 20     

  Πορτοκαλί Α4-8/32 τεµ. 20     

  Μαύρο Α4-8/32 τεµ. 20     

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)   

  33mm κουτί 100τµχ 10     

  50mm κουτί 100τµχ 20     

  78mm κουτί 50τµχ 40     

  Κλίπ µεταλλικό 42mm κουτί 12τµχ 5     

  Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί 10τµχ 5     

4 Γοµολάστιχες     

  ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 7     

  ισοδύναµου τύπου ΒLACK RED (µεγάλη άσπρη) τεµ. 5     

5 Μολύβια κοινά τεµ. 20     

6 ∆ιορθωτικά   

  Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού (σετ) 5     

  ∆ιορθωτική Ταινία Φαρδιά διάσταση τεµ. 20     
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7 Κολλητική Ταινία   

  
Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

SCOTCH MAGIC 
τεµ. 30     

8 Περφορατέρ   

  
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  δυνατότητα 

διάτρησης έως 50 φύλλα -αριθµός τρυπών 2) - Μικρό 
τεµ. 2     

9 
Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό 

σκελετό) 
  

  Συρραπτικές µηχανές (έως 15 φύλλα) µικρή τεµ. 2     

  Συρραπτικές µηχανές (έως 50 φύλλα) µεσαία τεµ. 2     

  Συρραπτικές µηχανές (έως 150 φύλλα) Heavy Duty τεµ. 2     

10 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)   

  Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 

3Χ100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

50     

  Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

40     

  Χαρτάκι Post-it 75Χ125 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

40     

11 Λάστιχα   

  Λάστιχα µεγάλα κιλό 3     

  Λάστιχα µεσαία κιλό 3     

  Λάστιχα µικρά κιλό 1     

12 Μαρκαδόροι   

  Υπογραµµίσεως κίτρινο τεµ. 20     

  Υπογραµµίσεως ρόζ τεµ. 20     

  
Μεσαίας γραφής -∆ιάφορα χρώµατα -στρογγυλή µύτη- 

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 
τεµ. 

                     

15 
    

13 Στυλό διαρκείας   

  Στυλό Gel  0,7mm Μπλέ χρώµα τεµ. 50     

  Στυλό Gel  0,7mm Μαύρο χρώµα τεµ. 10     

14 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ   

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ τεµ. 40     

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο /κίτρινο τεµ. 40     

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ κόκκινο τεµ. 40     

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ πορτοκαλί τεµ. 40     

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ πράσινο τεµ. 40     

  
Θήκη διαφανής µε άνοιγµα επάνω και τρύπες για αρχειοθέτηση 

σε κλασέρ µεγέθους Α4 
πακέτο 100τεµ 25     

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο µπλέ 

χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25     
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Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

κίτρινου χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25     

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

πράσινου χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25     

  
Ντοσιέ µε έλασµα µε εξώφυλλο διαφανές και οπισθόφυλλο 

κόκκινου χρώµατος για χαρτιά µεγέθους Α4 
τεµ. 25     

15 Ταινία χαρτοκιβωτίων φαρδιά(διαφανής) τεµ. 100     

16 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής 57mm X 60mm τεµ. 

2 

KOYTIA=

100 

TEM. 

    

17 
∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για κλασέρ και 

ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 10     

18 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για κλασέρ 

και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 10     

19 Κόλλα stick τεµ. 2     

20 

Κοπίδι  ( µε ρυθµιζόµενο µήκος λεπίδας, µε κουµπί ασφαλείας 

για σταθερότητα στην κοπή, µεταλλική ενίσχυση στην άκρη, µε 

λαβή πλαστική ή µεταλλική, πλάτος λεπίδας 8-9mm) 

τεµ. 4     

21 Βάση κολλητικής ταινίας (αντιολισθητική επιτραπέζια) τεµ. 2     

22 
Κλασέρ µε κορδόνια (µπλέ 30cmΧ40cm Χ8cm    - πλάτος ράχης 

) χωρίς αυτιά για αρχειοθέτηση 
τεµ. 150     

23 Μελάνι για σφραγίδες   

  Μπλε τεµ. 3     

  Μαύρο τεµ. 3     

24 
Ατζέντες Ηµερήσιες (σπιράλ) Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις 17Χ24 

cm 
τεμ. 6     

25 Σκαφάκια (για έγγραφα) τεμ. 15     

26 
Ανταλλακτικά σύρµατα συρραφής για µεγάλο συρραπτικό 

SKRE 117, 23/17s 

κουτί-1000 

τεµαχίων  
3 

  

27 Ετικέτες Αυτοκόλλητες  2400 ∆ΙΑΣΤ.70Χ37mm 

κουτί 100 

φύλλων 2400 

τεµαχίων  

5 κουτ.     

28 Ετικέτες Αυτοκόλλητες  ∆ΙΑΣΤ.105Χ74mm 

κουτί 100 

φύλλων 800 

τεµαχίων. 

18  

κουτ. 
    

      

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Γ.ΙΙ.6. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γ.ΙΙ.6 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Τ
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Ο
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 /
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∆
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 /
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Α
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ο
σ
φ
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ό
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Τ
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ή

 Μ
ο
ν
ά
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α
ς 

Σ
υ
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λ
ικ
ή

 

Π
ρ
ο
σ
φ
ο
ρ
ά

 

1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, µεταλλική ακµή 

στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής 

όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / Τεµ.   

  Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 10     

  Ροζ Α4-8/32 τεµ. 10     

  Μώβ Α4-8/32 τεµ. 10     

  Οινοπνευµατί Α4-8/32 τεµ. 10     

  Πορτοκαλί Α4-8/32 τεµ. 10     

  Τύπου σύννεφο (Απλό Χαρτόνι) τεµ. 150     

2 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)   

  Κλίπ µεταλλικό 19mm κουτί (10τµχ ) 5     

  Κλίπ µεταλλικό 42mm κουτί (10τµχ ) 10     

  Κλίπ µεταλλικό 51mm κουτί (10τµχ) 5     

3 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα)   

  Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/10 συσκ. 2     

  Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/12 συσκ. 2     

  Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/15 συσκ. 2     

  Σύρµατα συρραπτικού Νο 23/20 συσκ. 2     

  No 24/6mm (συσκευασία των 1000) συσκ. 50     

4 
Μολύβια µαύρα µε γοµολάστιχα (ισοδύναµου τύπου Faber-

Castell HB2) 
τεµ. 20     

5 Γοµολάστιχες    

  ισοδύναµου τύπου PELICAN (άσπρη) τεµ 10     

  ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 10     

6 ∆ιορθωτικά    

   ∆ιορθωτικό υγρό 20 ml λευκό χωρίς διαλυτικό  τεµ. 25     

  ∆ιορθωτική Ταινία 4,2 mm X 8mm τεµ. 10     

7 
Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό 

σκελετό) 
  

  Συρραπτική µηχανή (για σύρµατα Νο 24/6) µεσαία τεµ. 5     

  
Συρραπτικές µηχανές (για 200 φύλλα και βάθος συρραφής 25cm 

για σύρµατα Νο 23/10, 23/12, 23/15, 23/20) µεγάλη 
τεµ. 1     

8 Περφορατέρ   

  
Περφορατέρ (Επαγγελµατικού τύπου µε οδηγό και  δυνατότητα 

διάτρησης έως 50 φύλλα -αριθµός τρυπών 2) Μικρό 
τεµ. 5     

9 Aποσυρραπτικό καβουράκι τεµ. 4     
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10 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)   

  Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 

4Χ100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

20     

  Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

20     

11 Μαρκαδόροι    

  Υπογραµµίσεως φωσφ. κίτρινο τεµ. 20     

  Υπογραµµίσεως φωσφ. Πορτοκαλί τεµ. 10     

  Ανεξίτηλοι κόκκινοι 0,6 mm τεµ. 20     

  Ανεξίτηλοι µαύροι 0,6 mm τεµ. 20     

  Ανεξίτηλοι µπλέ 0,6 mm τεµ. 20     

  Ανεξίτηλοι χοντροί κόκκινοι µε πλατιά µύτη τεµ. 5     

  Ανεξίτηλοι χοντροί µαύροι µε πλατιά µύτη τεµ. 5     

  Ανεξίτηλοι χοντροί µπλέ µε πλατιά µύτη τεµ. 5     

  Ανεξίτηλοι χοντροί κόκκινοι στρόγγυλη µύτη τεµ. 5     

  Ανεξίτηλοι χοντροί µαύροι στρόγγυλη µύτη τεµ. 5     

  Ανεξίτηλοι χοντροί µπλε στρόγγυλη µύτη τεµ. 5     

12 Μελάνι µπλε για ταµπόν 30 ml τεµ.  10     

13 Ταµπόν   

  Ταµπόν µπλέ Νο 2 τεµ. 5     

  Ταµπόν µπλέ Νο 3 τεµ. 5     

14 Στυλό διαρκείας   

  µπλε διαρκείας διαφανές medium (τύπου BIC) τεµ. 150     

15 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ   

  Υποφάκελος χάρτινος µε έλασµα κίτρινος τεµ 100     

  Υποφάκελος χάρτινος µε έλασµα άσπρο τεµ 100     

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ πακ. 5 τεµ. 20     

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο /κίτρινο πακ. 5 τεµ. 20     

  Φάκελος Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/ κόκκινο πακ. 5 τεµ. 20     

16 Ξύστρα µεταλλική τεµ. 10     

17 Κόλλα stick 8,2 gr. Ισοδύναµου Τύπου UHU τεµ. 10     

18 Κολλητική ταινία (σελοτέιπ) 15mm X 33 mm τεµ. 50     

19 Κοπίδι µεγάλο 18mm τεµ. 10     

20 Σπάγκος για δέµατα πλαστικός συσκευασίας 500gr τεµ. 5     

21 Φάκελοι αλληλογραφίας   

  Φάκελοι αλληλογραφίας µπέζ διαστάσεων 25Χ35 τεµ. 200     

  Φάκελοι αλληλογραφίας µπέζ διαστάσεων 16Χ23 τεµ. 200     

22 Χάρακας   

  Χάρακας πλαστικός χωρίς λαβή 30 cm τεµ. 5     

  Χάρακας πλαστικός µε λαβή 30 cm τεµ. 5     

23 Ψαλίδι ανοξείδωτο µε πλαστική λαβή 18 cm τεµ. 5     

24 Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής    

  Χαρτοταινίες θερµικές (ρολά) 79Χ80 τεµ. 20     
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  Χαρτοταινίες αριθµοµηχανής (ρολά) 57mm X 60mm 1 Φ τεµ. 150     

25 Χαρτοκιβώτια πεντάφυλλα 45Χ30Χ21 τεµ. 100     

26 
Μελανοταινία για αριθµοµηχανές OLYMPIA CPD5212 (π.χ. 

Pelican 520866 Gr. 51 S+U Canon Triumph-Adler) 
τεµ. 10     

27 Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας µπεζ τεµ. 5     

28 Βάσεις για σελοτέιπ µικρή 33m (βαρύ υλικό) τεµ. 5     

29 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές    

  Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές Νο 27 (100 Χ50 mm) τεµ. 30     

  Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές Νο 25 (98 Χ 145 mm) τεµ. 30     

  

Ετικέτες αυτοκόλλητες για εκτυπωτές inkjet, laser & φωτοτυπικά 

(σε συσκευασία των 100 φύλλων, 600 ετικετών (6 

ετικέτες/φύλλο) και διαστάσεων 99,1Χ93,1 mm) 

συσκ. 10     

30 Ζελατίνες   

  Α4 µε 11 τρύπες άνοιγµα επάνω (συσκευασία 100 τεµ) συσκ. 2     

  Ντοσιέ Παρουσίασης A4, 20 ενσωµατωµένες ζελατίνες  τεµ. 5     

      

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Γ.ΙΙ.7. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Γ.ΙΙ.7 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
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1 

Κλασέρ  A4  - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 32 cm  

(από Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση µεγέθους Α4, 

µεταλλική ακµή στη βάση και στην ράχη του υπάρχει θήκη 

µε ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων )  

Α4 - 8/32 / 

Τεµ. 
  

  Κίτρινο Α4-8/32 τεµ. 30     

2 

Κλασέρ - ∆ιαστάσεων Ράχης 8cm /'Yψους 20 cm  (από 

Χαρτόνι µε πλαστική επένδυση, µεταλλική ακµή στη βάση 

και στην ράχη του υπάρχει θήκη µε ετικέτα διπλής όψης 

για αναγραφή περιεχοµένων )  

8/20 / Τεµ.   

  Μπλε 8/20 τεµ. 30     

3 Συνδετήρες    (Μεταλλικοί)   

  33mm κουτί 100τµχ 10     

  50mm κουτί 100τµχ 10     

  Κλίπ µεταλλικό 19mm 

κουτί 10τµχ 

(Σύνολο 30 

τµχ) 

3     

4 Σύρµατα συρραφής    (Ανταλλακτικά σύρµατα)   

  Νο 64 mm ισοδύναµου τύπου ro-ma 1000 10τµχ/κουτί 10     

  No 24/6mm (συσκ. Των 1000) συσκ. 10     

5 Γοµολάστιχες    

  ισοδύναµου τύπου PELICAN (δίχρωµη) τεµ. 5     

6 
Συρραπτικές µηχανές (Στιβαρή κατασκευή µε µεταλλικό 

σκελετό) 
  

  Συρραπτικές µηχανές (έως 15 φύλλα) µικρή τεµ. 1     

  Συρραπτικές µηχανές (έως 50 φύλλα) 24/6 µεσαία τεµ. 1     

7 Χαρτάκι Post-it   (αυτοκόλλητα χαρτάκια)   

  Χαρτάκι Post-it 40Χ50 διάφορα χρώµατα 

3Χ100 

φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10     

  Χαρτάκι Post-it 76Χ76 διάφορα χρώµατα 

100 φύλλων 

διάφορα 

χρώµατα 

10     

8 Λάστιχα   

  Λάστιχα µικρά κιλό 2     

9 Στυλό διαρκείας   

  
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm 

Μπλέ χρώµα 
τεµ. 60     
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ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm 

Κόκκινο χρώµα 
τεµ. 10     

  
ισοδύναµου τύπου BPS-GP PILOT Μύτη πάχους 1,2 mm 

Μαύρο χρώµα 
τεµ. 5     

10 DOSSIER -ΦΑΚΕΛΟΙ-ΘΗΚΕΣ   

  Φάκελος  Πρεσπάν µε αυτιά και λάστιχο/µπλέ τεµ. 15     

11 Φάκελοι αλληλογραφίας   

  Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί διαστάσεων 7Χ15 τεμ. 100     

  Φάκελοι αλληλογραφίας(µεγάλο µέγεθος) 30Χ22,5 τεμ. 100     

12 
Τετράδιο Α4 µε σκληρό εξώφυλλο (µε οριζόντιες 

γραµµές) 
τεμ. 5     

13 Μολύβια    

  Μολύβια κοινά HB τεµ. 15     

14 ∆ιορθωτικά    

  Σετ διορθωτικού υγρού  και διαλυτικού  (σετ) 10     

  ∆ιορθωτική Ταινία Στενή διάσταση τεµ. 10     

15 Κολλητική Ταινία   

  Σελοτέιπ ∆ιαφανές 19mmX33mm τεµ. 5     

16 Ξύστρες   

  Ξύστρα πλαστική τεµ. 5     

17 Χαρτοκόπτης τεµ. 1     

18 
 ∆ιαχωριστικά θεµάτων (Χάρτινα) κατάλληλα για 

κλασέρ και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 1     

19 
∆ιαχωριστικά αλφαβητικά (πλαστικά) κατάλληλα για 

κλασέρ και ντοσιέ µε 4 ή 2 κρίκους 
τεµ. 2     

20 Κόλλα stick τεµ. 5     

21 Μύτες για µηχανικό µολύβι    

  Πάχους 0,7 mm-σκληρότητας  HB τεµ. 2     

22 Μελάνι για ταµπόν(µπλέ) τεµ. 5     

23 
Ζελατίνες διαφανείς ενισχυµένες µε άνοιγµα επάνω -

Α4-συσκευασία 50 τεµαχίων 

συσκευασία 

50 τεµαχίων 
2     

24 

Κλασέρ µε κορδόνια και στις τρεις πλευρές (µπλέ 

25Χ35Χ14 πλάτος ράχης ) χωρίς αυτιά µε µεταλλική 

τρύπα)για αρχειοθέτηση 

τεµ. 5     

25 Ηµεροδείκτες    

  
Επιτραπέζιοι ηµερήσιοι ηµεροδείκτες βάσεως- 2016 

(γυριστοί ) 
τεμ. 5     

  
Εβδοµαδιαίο Ηµερολόγιο  2016 -ενδεικτικών διαστάσεων  

17x24 cm 
τεμ. 3     

      

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πλέον Φ.Π.Α.)   

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)   
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

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………………………………………………………………………..
4
 

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) ................... 

γ) (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 του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε 

την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

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 ....….    

ηµέρες
7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης
8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε 

την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

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
9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 

συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 

τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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Στην Αθήνα, σήµερα, την                                      /       /2016,  µεταξύ: 
 
1)    Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο 
«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»), 
και  
2)   Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο ……………., οδός …………… 
αρ. ………., Τ.Κ. ………, µε Α.Φ.Μ. ……………, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την  κ. 
………………. µε Α.∆.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος»), 
 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια 
…………………….  όπως αναλυτικώς περιγράφονται παρακάτω. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την υπογραφή της σύµβασης  έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: 
 

………………………………………. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την προµήθεια  που αναφέρονται ακολούθως: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της ∆ιακήρυξης 

Β. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι παραδόσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  εντός 10 εργασίµων ηµερών από την κατά περίπτωση 
υπογραφή της σύµβασης  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. …………………προσφοράς 
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ………………………. απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική 
καθαρή αξία: . ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. ……………… και 
η οποία επιµερίζεται ως εξής : 

…………………………………………………….. 

Η πληρωµή θα γίνει µετά την παράδοση όλων των απαιτούµενων , όπως αυτά ορίζονται στην ∆ιακήρυξη αριθµ. 
3/2016 
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν 
αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για 
την παραλαβή των ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα 
(επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 
− Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 
(Α.90)).  

− Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

− Προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (8% για παροχή υπηρεσιών & 4% για προµήθεια ειδών 
στην προ Φ.Π.Α. αξία). 

− Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύµβασης µε τον 
ανάδοχο. 

− Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% ή  8% κατά περίπτωση) περιλαµβάνονται 
στη συνολική καθαρή αξία των ……………...€ πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

− Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 

 

2. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής: 

Α)  Τιµολόγιο Πώλησης-∆ελτίο αποστολής 

Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 

Γ)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
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∆)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

∆.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο  µε επιµέλεια σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης 

και των όρων της σχετικής ∆ιακήρυξης υπ’ 3/2016. 
 

E. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. …………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης, ποσού ……………. ευρώ, εκδοθείσα από την ………….. Τράπεζα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα 
επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. 

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των 
συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για 
κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 

Σε περίπτωση µη έγκαιρης παραλαβής ή παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών, ο ανάδοχος  καταβάλει σαν 
ποινική ρήτρα και χωρίς καµιά αντίρρηση, το ποσό των 100 € για  κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι δέκα 
εργάσιµες , το οποίο θα παρακρατείται από το προς πληρωµή ποσό, του τιµολογίου του  αναδόχου. 
 

Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα 
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως 
ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των 
συµβαλλοµένων µερών.  

5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση 
του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, 
κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

6. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των 
Αθηνών. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε … (…) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα (1) 
ο Ανάδοχος και  … (….)  ο Εργοδότης, εκ των οποίων ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α. 

. 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
του ∆.Σ.  του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

  

   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ   
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