
1 
 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρ.Μελέτης  1/2019 
 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα μελέτη , εκτιμώμενης αξίας 15.549,23 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού χαρτιού (ομάδα Α΄) και γραφικής 

ύλης (ομάδα Β΄) για το έτος 2019. Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς  του προϋπολογισμού έτους 2019 ως 
εξής: 
 
Κ.Α. 10.6612.1003 με το ποσό των   9.718,50€  
Κ.Α. 10.6612.1002 με το ποσό των   5.830,73€  
 

Κωδικός CPV 

30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

30192700-8 Γραφική ύλη 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο μίας ομάδας, είτε για 

το σύνολο και των δύο ομάδων. Για κάθε μια από τις ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η 

προμήθεια των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε 

μέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη 

της κάθε ομάδας ή για μέρος ποσότητας της κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και 

θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ του 

υπογεγραμμένου κειμένου της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
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Η διάρκεια της σύμβαση θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και όχι 

πέραν τις 31/12/2019. 

Ο προμηθευτής στον οποίον θα ανατεθεί η προμήθεια υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 

 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα 

προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 

υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα είδους που 

προμήθευσε, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων 

σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την εξόφληση του 100% της 

αξίας του κάθε τιμολογίου  μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση 

σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα είδη που παραδόθηκαν, την προσκόμιση όλων 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 

οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Η 

τροποποίηση σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 γίνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  

    και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.  

β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  

    την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως έχει τροποποιηθεί   

    και ισχύει. 
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γ)του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  

    όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α /19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της  

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της  συμμετοχής, βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. « Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι». 

 

 

 

 

                                                             Ωραιόκαστρο 20/02/2019 

 

 

   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

  
 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΟΜΑΔΑ Α΄      

                    ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  
       Εκτιμώμενης αξίας 9.718,50 ευρώ 
       συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, η 

οποία θα είναι κατάλληλη για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του 

Δήμου. 

Οι απαιτούμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και για τον 

λόγο αυτό έχει γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου. 

Το είδος χαρτιού θα είναι ύψιστης ποιότητας και επεξεργασμένο κατά τρόπο που δεν θα 

δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των μηχανημάτων στα οποία θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή 

δεν θα αφήνει σκόνες, τριχίδια κ.λπ. στερεά, η δε υφή του θα είναι ομοιογενής, δίχως κενά και 

η κοπή του εντελώς ευθεία και παράλληλη δίχως ατέλειες. Χρώμα χαρτιού λευκό και βάρος 

80gr/m2. 

Θα είναι πρωτογενές, αποκλειομένου του ανακυκλωμένου. Κατά την χρήση του δεν θα 

παρουσιάσει το φαινόμενο της διάχυσης της μελάνης.  

 

Ειδικότερα το χαρτί Α4 θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές 

 Εγγυημένο για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, φαξ, εκτυπωτές LASER και INKJET 

μονόχρωμες εκτυπώσεις. 

 Κατάλληλο για έγχρωμες εκτυπώσεις INKJET. 

 Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις 

συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 

 Το χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες όπως αναφέρεται στον πίνακα 

Προϋπολογισμού, ο δε αριθμός των φύλλων, σε κάθε δεσμίδα να είναι ακριβής (500 

φύλλα ανά δεσμίδα), χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα και φύλλα άλλων 

διαστάσεων από τις κανονικές ή άλλες κατηγορίες χαρτιού. 

 Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην 

παρουσιάζει γραμμώσεις. 

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και 

ανεξίτηλο: 
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 Το είδος του χαρτιού, 

 Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή ή κατασκευαστή. 

 Οι διαστάσεις των φύλλων, 

 Ο αριθμός τους και 

 Το βάρος. 

 

 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Είδος Μον. Μέτρησης Τιμ.μον. Ποσότ. Δαπάνη 

1.      
  

 Φωτοαντιγραφικό Α4 χαρτί 80gr/m2 λευκό 
κατάλληλο για Printers Inkjet & Laser 
(ποιότητα Α) 

Πακέτο500φύλλων 2,85 € 2750 7.837,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.837,50 € 
ΦΠΑ 1.881,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 9.718,50 € 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

Εκτιμώμενης αξίας 5.830,73 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γραφικής ύλης, η 
οποία θα είναι κατάλληλη για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. 
Οι απαιτούμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και για τον 
λόγο αυτό έχει γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου.  

Τα είδη τα οποία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες πιστοποιημένες προδιαγραφές ποιότητας, 
καταλληλότητας, ασφαλείας, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

  
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  
Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-Διαφάνειες κτλ 

1 Βιβλίο πρωτοκόλλου φυλ. 100 σκληρό εξώφυλλο 25X35cm 

2 
Φάκελος από χαρτόνι τύπου πρεσπάν με εσωτερικά 
αυτιά και λάστιχο 25Χ35cm (διάφορα χρώματα) 

3 

Φάκελοι χάρτινοι οικογενειακής μερίδας περίπου 
19,5X28,5cm τυπωμένοι (σύμφωνα με δείγμα της 
υπηρεσίας) 

4 

Φάκελος αλληλογραφίας λευκός με αυτοκόλλητη ταινία 
25Χ35cm τυπωμένοι με λογότυπο, διεύθυνση, τηλ του 
Δήμου (σύμφωνα με δείγμα της υπηρεσίας) 

5 Κλασέρ  8/32 πλαστικοποιημένοι 
6 Δελτίο Παραγγελίας Τριπλότυπο αυτογρ.16,5Χ22,5 cm 
7 Βιβλίο πρακτικών 100φυλ σκληρό εξώφυλλο 25Χ35cm 

8 

ΒΟΧ FILE (αυτόματος πάτος) 28Χ32Χ9 cm κοφτό ,λοξή 
γωνία, από χοντρό ανθεκτικό χαρτί έτσι ώστε όταν 
απομακρύνεται από το ράφι ο πάτος να μένει σταθερός (να 
μην ανοίγει και πέφτουν τα έγγραφα) 

9 

Κουτι κοφτό σκληρό τύπου skag, από χονδρό σκληρό ανθεκτικό 
χαρτόνι εσωτερικά και πλαστική επένδυση εξωτερικά, να 
διαθέτει ετικέτα και κρίκο στη ράχη για εύκολη χρήση.Διαστάσεις 
8X28cm και ύψος 34cm 

10 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 76Χ76mm 400 
φύλλα 

11 Χαρτάκια σημειώσεων λευκά για κύβο 9Χ9cm 500φύλλα 

  

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  
Μαρκαδόροι- στυλό-μολύβια-ταμπόν-μελάνι-
διορθωτικό κτλ 

1 Μολύβι 2 HB με γόμα τύπου staedtler 12 τεμ. 
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2 
Μαρκαδόρος γραφής 0,5-1mm τύπου staedtler ανεξίτηλος 12 
τεμ. 

3 Μαρκαδόρος υπογράμμισης με αδιάβροχο μελάνι 10 τεμ.                          

4 
Μαρκαδόρος ανεξιτ. Για γραφή 2mm στρογγ. Μύτη   
( κουτί 10 τεμ ) 

5 Ταμπόν Nο 1 
6 Ταμπόν Νο 2 
7 Μελάνι για Ταμπόν μπλε 25ml 

  
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  Συρραπτικά- ψαλίδια – χαρτοκόπτες – 
διακορευτές κ.τ.λ. 

1 
Συρραπτικό τύπου primula    ( μεγάλο ) να δέχεται 
σύρματα  Νο 24/6, με μεγάλη ευκολία συρραφής 

2 
Ψαλίδια γραφείου 21 cm, με πλαστική λαβή και λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι 

3 

Αριθμομηχανή γραφείου με οθόνη 12 ψηφίων, 
αρ.γραμμών οθόνης μία (1), επιθυμητή ρυθμιζόμενη ή 
επικλινής οθόνη, με διπλό σύστημα τροφοδοσίας 
(ηλιακό/μπαταρίας), με εγγύηση 2 ετών και εγχειρίδιο 
χρήσης. Διάσταση όχι μικρότερη από 10Χ13,5 CM 

4 Κλιπς Μαύρα Μεταλλικά Ν3 (32mm) κουτι 12 τεμ 
5 Κλιπς Μαύρα Μεταλλικά Ν5 (51mm) κουτι 12 τεμ 
6 Κλιπς Μαύρα Μεταλλικά Ν2 (25mm) κουτι 12 τεμ 

7 
Βάσεις σελοτεϊπ μεγάλες με αντιολισθητική επιτραπέζια 
βάση και μεταλλική λεπίδα για ταινία 33m 

8 Σελοτέϊπ διαφανή τύπου ANKER 19mm X 33m 
9 Σφραγίδα Στρόγγυλη ξυλινη με λάστιχο 
10 Σφραγίδα Aυτόματη Στρόγγυλη 
11 Σφραγίδα Αυτόματη 1γραμμή 
12 Σφραγίδα Αυτόματη 2 γραμμές 
13 Σφραγίδα Αυτόματη 3γραμμές 
14 Σφραγίδα Αυτόματη 4γραμμές 
15 Σφραγίδα Αυτόματη 5γραμμές 
16 Σφραγίδα Αυτόματη 6γραμμές 
17 Σφραγίδα Αυτόματη 7γραμμές 
18 Σφραγίδα Αυτόματη 8γραμμές 
19 Σφραγίδα Αυτόματη 9γραμμές 
20 Σφραγίδα Αυτόματη 10γραμμές 
21 Κόλα Stick γενικής χρήσης 10gr 
22 Ημεροδείκτης γυριστός 
23 Καλάθι γραφείου μεταλλικό διάτρητο 16lt 
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(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  
Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-Διαφάνειες κτλ M/M Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας  ΑΞΙΑ 

1 Βιβλίο πρωτοκόλλου φυλ. 100 σκληρό εξώφυλλο 25X35cm TEM 8 10,00 80,00 

2 
Φάκελος από χαρτόνι τύπου πρεσπάν με εσωτερικά 
αυτιά και λάστιχο 25Χ35cm (διάφορα χρώματα) TEM 200 1,00 200,00 

3 

Φάκελοι χάρτινοι οικογενειακής μερίδας περίπου 
19,5X28,5cm τυπωμένοι (σύμφωνα με δείγμα της 
υπηρεσίας) TEM 1000 0,65 650,00 

4 

Φάκελος αλληλογραφίας λευκός με αυτοκόλλητη ταινία 
25Χ35cm τυπωμένοι με λογότυπο, διεύθυνση, τηλ του 
Δήμου (σύμφωνα με δείγμα της υπηρεσίας) ΤΕΜ 500 0,09 45,00 

5 Κλασέρ  8/32 πλαστικοποιημένοι TEM 500 1,45 725,00 
6 Δελτίο Παραγγελίας Τριπλότυπο αυτογρ.16,5Χ22,5 cm ΤΕΜ 100 3,50 350,00 
7 Βιβλίο πρακτικών 100φυλ σκληρό εξώφυλλο 25Χ35cm ΤΕΜ 4 7,00 28,00 

8 

ΒΟΧ FILE (αυτόματος πάτος) 28Χ32Χ9 cm κοφτό ,λοξή 
γωνία, από χοντρό ανθεκτικό χαρτί έτσι ώστε όταν 
απομακρύνεται από το ράφι ο πάτος να μένει σταθερός (να 
μην ανοίγει και πέφτουν τα έγγραφα) ΤΕΜ 50 1,50 75,00 

9 

Κουτι κοφτό σκληρό τύπου skag, από χονδρό σκληρό ανθεκτικό 
χαρτόνι εσωτερικά και πλαστική επένδυση εξωτερικά, να 
διαθέτει ετικέτα και κρίκο στη ράχη για εύκολη χρήση.Διαστάσεις 
8X28cm και ύψος 34cm ΤΕΜ 150 5,00 750,00 

10 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 76Χ76mm 400 
φύλλα  ΠΑΚΕΤΟ 20 1,80 36,00 

11 Χαρτάκια σημειώσεων λευκά για κύβο 9Χ9cm 500φύλλα  ΠΑΚΕΤΟ 10 0,80 8,00 

  

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  
Μαρκαδόροι- στυλό-μολύβια-ταμπόν-μελάνι-
διορθωτικό κτλ         

1 Μολύβι 2 HB με γόμα τύπου staedtler 12 τεμ. ΚΟΥΤΙ 15 3,90 58,50 

2 
Μαρκαδόρος γραφής 0,5-1mm τύπου staedtler ανεξίτηλος 12 
τεμ. ΚΟΥΤΙ 1 16,00 16,00 

3 Μαρκαδόρος υπογράμμισης με αδιάβροχο μελάνι 10 τεμ.                          ΚΟΥΤΙ 7 6,50 45,50 

4 
Μαρκαδόρος ανεξιτ. Για γραφή 2mm στρογγ. Μύτη   
( κουτί 10 τεμ ) ΚΟΥΤΙ 1 8,00 8,00 

5 Ταμπόν Nο 1 ΤΕΜ 3 2,20 6,60 
6 Ταμπόν Νο 2 ΤΕΜ 3 1,60 4,80 
7 Μελάνι για Ταμπόν μπλε 25ml ΤΕΜ 10 0,80 8,00 

  
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  Συρραπτικά- ψαλίδια – χαρτοκόπτες – 
διακορευτές κ.τ.λ.         

 
 
 
 
 
 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1 
Συρραπτικό τύπου primula    ( μεγάλο ) να δέχεται 
σύρματα  Νο 24/6, με μεγάλη ευκολία συρραφής ΤΕΜ 3 12,00 36,00 

2 
Ψαλίδια γραφείου 21 cm, με πλαστική λαβή και λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι ΤΕΜ 15 2,20 33,00 

3 

Αριθμομηχανή γραφείου με οθόνη 12 ψηφίων, 
αρ.γραμμών οθόνης μία (1), επιθυμητή ρυθμιζόμενη ή 
επικλινής οθόνη, με διπλό σύστημα τροφοδοσίας 
(ηλιακό/μπαταρίας), με εγγύηση 2 ετών και εγχειρίδιο 
χρήσης. Διάσταση όχι μικρότερη από 10Χ13,5 CM ΤΕΜ 8 10,00 80,00 

4 Κλιπς Μαύρα Μεταλλικά Ν3 (32mm) κουτι 12 τεμ ΚΟΥΤΙ 30 0,90 27,00 
5 Κλιπς Μαύρα Μεταλλικά Ν5 (51mm) κουτι 12 τεμ ΚΟΥΤΙ 20 1,70 34,00 
6 Κλιπς Μαύρα Μεταλλικά Ν2 (25mm) κουτι 12 τεμ ΚΟΥΤΙ 20 0,70 14,00 

7 
Βάσεις σελοτεϊπ μεγάλες με αντιολισθητική επιτραπέζια 
βάση και μεταλλική λεπίδα για ταινία 33m ΤΕΜ 3 2,20 6,60 

8 Σελοτέϊπ διαφανή τύπου ANKER 19mm X 33m ΤΕΜ 35 0,70 24,50 
9 Σφραγίδα Στρόγγυλη ξυλινη με λάστιχο ΤΕΜ 2 12,00 24,00 
10 Σφραγίδα Aυτόματη Στρόγγυλη ΤΕΜ 8 21,00 168,00 
11 Σφραγίδα Αυτόματη 1γραμμή ΤΕΜ 8 8,00 64,00 
12 Σφραγίδα Αυτόματη 2 γραμμές ΤΕΜ 12 9,00 108,00 
13 Σφραγίδα Αυτόματη 3γραμμές ΤΕΜ 12 10,00 120,00 
14 Σφραγίδα Αυτόματη 4γραμμές ΤΕΜ 12 11,00 132,00 
15 Σφραγίδα Αυτόματη 5γραμμές ΤΕΜ 10 12,00 120,00 
16 Σφραγίδα Αυτόματη 6γραμμές ΤΕΜ 10 13,00 130,00 
17 Σφραγίδα Αυτόματη 7γραμμές ΤΕΜ 8 14,00 112,00 
18 Σφραγίδα Αυτόματη 8γραμμές ΤΕΜ 8 15,00 120,00 
19 Σφραγίδα Αυτόματη 9γραμμές ΤΕΜ 5 16,00 80,00 
20 Σφραγίδα Αυτόματη 10γραμμές ΤΕΜ 5 17,00 85,00 
21 Κόλα Stick γενικής χρήσης 10gr ΤΕΜ 5 0,80 4,00 
22 Ημεροδείκτης γυριστός ΤΕΜ 50 1,00 50,00 
23 Καλάθι γραφείου μεταλλικό διάτρητο 16lt ΤΕΜ 7 5,10 35,70 

 
ΣΥΝΟΛΟ 4.702,20 

 
  Φ.Π.Α 24% 1.128,53 

 
ΓΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.830,73 

Σημείωση:  
Οι ποσότητες των σφραγίδων (είδη με αύξοντα αριθμό 9 έως 20 του ανωτέρω πίνακα) είναι 
ενδεικτικές  και ο Δήμος δεν υποχρεούται να τις απορροφήσει στο σύνολό τους.                              

 
Ωραιόκαστρο, 20/02/2019 

 
 

   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
   ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

  
 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 


