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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

     Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
σας καλεί, να υποβάλλετε εγγράφως μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. 
στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ανδρομέδας 15, 2ος όροφος, Μυτιλήνη, ΤΚ 81131) σφραγισμένο 
φάκελο προσφοράς για την προμήθεια με διαδικασία απευθείας ανάθεσης: 

• ειδών γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου και των 
Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, έτους 2023, καθαρού ποσού 
30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 35.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%. 

 
Είδος προμήθειας: τα προς προμήθεια είδη γραφικής ύλης περιγράφονται στο 

συνημμένο Παράρτημα Β΄. 
     Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο 

κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α.  Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, 
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, Ανδρομέδας 
15, Τ.Κ. 81131, Μυτιλήνη).   

γ.  Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
δ.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
ε.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
στ.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα 

Συμμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών του παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης, καθώς 
και τον Πίνακα αιτούμενων ειδών γραφικής ύλης και Οικονομικής Προσφοράς του παραρτήματος 
Β. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του 
συμμετέχοντα  και η μη προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.  
 
 Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Προϊστάμενης της Διεύθυνσης 
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λέσβου και δύο υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης. 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών γραφικής ύλης. 

 





Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
           Η δαπάνη της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Λέσβου και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, έτους 2023, θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Λέσβου έτους 2023, Ειδ. Φορέας 0390 του ΚΑΕ 1111.0001. 

Για τις ανάγκες της εν λόγω προμήθειας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 37573/16-03-2023 
(ΑΔΑ:6ΑΓΒ7ΛΩ-ΗΡΞ)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσ/κου 
Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αριθ. - ημερ. εγγραφής 26-14/03/2023, και 
καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας. 
 

Ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί εγγράφως  από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της ΠΕ 
Λέσβου, θα πρέπει πριν την απευθείας ανάθεση, να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών & 
Περιουσίας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 ασφαλιστική ενημερότητα  
 φορολογική ενημερότητα  
 πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία 
προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., 
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. 

 
     Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά σε υπηρεσίες της Π.Ε Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, με 
έξοδα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τον 
χρόνο και τον τόπο παράδοσης. 
 
        Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισμού θα χορηγούνται από την Δ/νση Διοικητικού 
- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, 2ος  
όροφος, Ανδρομέδας 15, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος Κουρουλή Εριφύλη, τηλ 
2251353612 και email:e.kourouli@pvaigaiou.gov.gr. 
  
 Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

 
          Συνολικός Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17%:  35.100,00€. 
 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 
     

                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 

                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
- ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΥΛΗΣ 
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΕΛΗΣ  (COPY CENTER)





                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι αυθεντικά, μη τοξικά και να πληρούν τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 
Το φωτοαντιγραφικό λευκό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 Χ 29,7 cm και βάρος 80gr/m². Το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις μαυρόασπρες 
και έγχρωμες σε εκτυπωτή laser και inkjet. Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες 
των 500 φύλλων, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα, όλα της ίδιας 
διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας. Συσκευασία 5 δεσμίδων. 
 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 
Το φωτοαντιγραφικό λευκό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29.7 x 42 cm και βάρος 80gr/m². Το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις μαυρόασπρες 
και έγχρωμες σε εκτυπωτή laser και inkjet. Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες 
των 500 φύλλων, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα ή ελαττωματικά φύλλα, όλα της ίδιας 
διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας. Συσκευασία 5 δεσμίδων. 
 
ΚΛΑΣΕΡ  8/34  
Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση) με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου 8/34 σε διάφορα χρώματα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα 
Α4. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό 
συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα 
διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.  
 
ΚΛΑΣΕΡ 8/32  
Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση) με στρογγυλό 
μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου 8/32 σε διάφορα χρώματα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα 
Α4. Να διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό 
συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα 
διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων.  
 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ME ΚΟΡΔΟΝΙΑ 
Φάκελος με κορδόνια και αυτιά 25x35x8 πάνινη ράχη (πανόδετο).Ο φάκελος πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι για μεγαλύτερη αντοχή, ντυμένος με μπλε χαρτί και να 
διαθέτει λευκά κορδόνια και στις τρείς πλευρές για το κλείσιμο του.  
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 
Φάκελος με αυτιά και λάστιχο (prespan), 25X35mm.Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος 
από χαρτόνι πρεσπάν για μεγάλη αντοχή, σε διάσταση 25x35, για την αρχειοθέτηση Α4 εγγράφων. 
Να διαθέτει εσωτερικά αυτιά για την καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων και το λάστιχο να το 
κρατά κλειστό για μεγάλη ασφάλεια στις σημειώσεις.  
 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4  
Τα ντοσιέ να είναι από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με έλασμα κρίκους διαστάσεων περίπου 31,5cm 
x25cm, να συγκρατούν έως και 40 χαρτιά Α4. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα.  
 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ Α4 (ΠΑΚΕΤΟ 100ΤΜΧ) 
Θήκες πλαστικές διαφανείς τύπου Π. Οι πλαστικές θήκες τύπου Π να είναι πολύ καλής ποιότητας 
από ανθεκτικό πλαστικό, να είναι ανοιχτές μόνο στην επάνω μικρή πλευρά, ενισχυμένες με οπές 





αριστερά ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να προσφέρουν εύκολη και 
ευδιάκριτη ανάγνωση. Συσκευασία 100 τεμαχίων. 
 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ No 2  
Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 
100τμχ.  
 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ No 4  
Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 
100τμχ. 
 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α4 ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΥΤΙ 250 ΤΜΧ) 
Κίτρινοι φάκελοι αλληλογραφίας Α4 με αυτοκόλλητη ταινία. Το κουτί να περιέχει 250 τμχ. 
 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α3 ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΥΤΙ 250 ΤΜΧ) 
Κίτρινοι φάκελοι αλληλογραφίας Α3 με αυτοκόλλητη ταινία. Το κουτί να περιέχει 250 τμχ. 
 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 175Χ250 mm (ΚΟΥΤΙ 250 ΤΜΧ) 
Φάκελοι αλληλογραφίας με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 175Χ250 mm. Το κουτί να περιέχει 
250 τμχ. 
 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 114Χ229 mm (ΚΟΥΤΙ 500 ΤΜΧ) 
Φάκελοι αλληλογραφίας με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 114Χ229 mm. Το κουτί να περιέχει 
500 τμχ. 
 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64  
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο.64, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 τεμαχίων.  
 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 24/6 
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 24/6, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 τεμαχίων.  
 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Blanco roller) 
Διορθωτική ταινία να είναι χρώματος λευκού με μήκος 8 μέτρα και πλάτος 5mm.  
 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ) 
Οι μαρκαδόροι υπογράμμισης να είναι διαφορετικών χρωμάτων και σε κλειστή συσκευασία. Να 
διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm με μη τοξικό μελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει 
μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να 
διαθέτουν καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι. Τύπος μύτης πλακέ.  
 
ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
Οι κύβοι σημειώσεων να είναι λευκά φύλλα σημειώσεων, διαστάσεων 8,5Χ8,5 cm σε συσκευασία 
των 750 φύλλων.  
 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  
Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι κίτρινα διαστάσεων 7,5Χ7,5 cm σε συσκευασία 
100φύλλων.  
 
ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΜΧ) 
Το στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε, να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές 
και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι 
λεπτή με πάχος 0,7mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Συσκευασία 50 τεμαχίων 





 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ Νο.2   
Τα μολύβια να διαθέτουν εξαγωνικό κορμό για άνετη λαβή και σταθερή γραφή μήκους περίπου 
18cm. Η μύτη γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο σπάσιμο και σκληρότητας Νο.2 σε 
συσκευασία 12 τεμαχίων. 
  
ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ 
Η γόμα να είναι υψηλής ποιότητας που να αφαιρεί πλήρως το μολύβι από το κοινό χαρτί, να μην 
αφήνει μουτζούρες και να μην φθείρει το χαρτί. 
 
 
 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 
Τα διαχωριστικά να είναι  από λεπτό και ελαφρύ πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, να είναι 
αριθμητικά, κατάλληλο για την αρχειοθέτηση και τη θεματική οργάνωση των εγγράφων. Τα φύλλα 
να έχουν κλιμακωτή διάταξη για να εξέχουν από τις υπόλοιπες σελίδες Α4 για γρήγορη και εύκολη 
πρόσβαση στα θέματά. Να διαθέτει τρύπες στο πλάι για να προσαρμόζεται στους περισσότερους 
τύπους κλασέρ και ντοσιέ με 2 ή 4 κρίκους. Συσκευασία 20 τεμαχίων (με αριθμούς από 1 έως 20). 
 
ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 
Το στυλό υγρής μελάνης να διαθέτει μύτη ακριβείας πάχους 0.7mm, με απαλή γραφή για να μην 
χαράσσει το χαρτί σε δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Ναι ή 
Όχι) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να 
δηλώσουν τη συμμόρφωση τους 
προς τις Απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών στο 
σύνολο τους χωρίς καμία 
μεταβολή  και οι οποίες θα 
συμπεριληφθούν ως όροι της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. 

ΝΑΙ   

2. Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει 
να είναι άριστης ποιότητας. Οι 
πρώτες ύλες και οι ουσίες, που 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή τους, θα πρέπει να 
συμφωνούν απόλυτα με τις 
απαιτήσεις της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 

ΝΑΙ   

3.Ο προμηθευτής αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να 
αντικαταστήσει τα είδη που τυχόν 
βρεθούν με ελαττωματική 
κατασκευή κατά την παραλαβή ή 
στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 
 
 

ΝΑΙ   
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Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα  συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών. 
 
  Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και υποχρεώσεις  για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 
  Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους 
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
   Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. 
   Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς/στοιχεία/δικαιολογητικά, που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν 
τα απαιτούμενα των προδιαγραφών. 
  Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω πίνακα και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
   Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους 
όρους πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ) ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΕΙΔΟΣ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 (ΚΟΥΤΑ 5 
ΔΕΣΜΙΔΩΝ) 

 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 (ΚΟΥΤΑ 5 
ΔΕΣΜΙΔΩΝ) 

 

ΚΛΑΣΕΡ 8-34  

ΚΛΑΣΕΡ 8-32  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ  
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ Α4 (ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΜΧ) 

 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 2  
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4  
ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α4 ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 
(ΚΟΥΤΙ 250 ΤΜΧ) 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ Α3 ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 
(ΚΟΥΤΙ 250 ΤΜΧ) 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ 
ΤΑΙΝΙΑ 175Χ250 (ΚΟΥΤΙ 250 ΤΜΧ) 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ 
ΤΑΙΝΙΑ 114Χ229 (ΚΟΥΤΙ 500 ΤΜΧ) 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡ. Νο 64  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡ. Νο 24/6  
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Blanco roller)  

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
(ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ) 

 

ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΦΥΛΛΩΝ) 

 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΜΧ)  

ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ Νο2 (ΚΟΥΤΙ 12 
ΤΜΧ) 

 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ  

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 (ΣΥΣΚ. 20 ΤΜΧ)  

ΣΤΥΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΓΡΗΣ 
ΜΕΛΑΝΗΣ 

 

                                    ΣΥΝΟΛΟ:  
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