
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου της ΔΕΥΑΒΑ. 

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 2684/10-06-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της 

αναφερόμενης προμήθειας. 

 

 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ποσότη
τα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1 DVD+RW πακέτο 25τεμ. πακέτο 3 15,00 € 45,00 € 

2 CD-R πακέτο 25τεμ. πακέτο 5 5,50 € 27,50 € 

3 Organize box χρώμα (λοξή γωνία) χρώμα 
ΜΑΥΡΟ (μαλακό πλαστικό) τεμ. 40 3,50 € 140,00 € 

4 Organize box χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ μικρό 
27x36x4cm με λάστιχο τεμ. 10 1,10 € 11,00 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Τηλ.: 2821061055-84736 
Fax:  2821084010 
E-mail: deyabaer@otenet.gr 
Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 
Πληρ.:  Δημήτριος  Μπέλλος 
              Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε 

ΓΕΡΑΝΙ,    25-06-2021 

ΑΡ. ΠΡ.      2938 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ: 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 
Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της ΔΕΥΑΒΑ 

ΣΧΕΤ. 

1. Οι με αριθμό πρωτ. 2684/10-06-2021 Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Το με αριθμό πρωτ. 2690/11-06-2021 Πρωτογενές Αίτημα όπως αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό ανάρτησης (ΑΔΑΜ:21REQ008749963) 
3. Η με αριθμό 222/17-06-2021 (ΑΔΑ:60ΩΝΟΕΠ3-ΟΑ5 & ΑΔΑΜ:21REQ008776350) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
4. Η με αριθμό 204/2021 (ΑΔΑ:6ΕΓΧΟΕΠ3-ΔΞΒ) απόφαση Δ.Σ. Έγκριση 

προμήθειας και πίστωσης 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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5 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος fine μαύρο (λεπτή 
μύτη) (για γραφή σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τεμ. 33 1,00 € 33,00 € 

6 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος medium μαύρο (για 
γραφή σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τεμ. 32 1,00 € 32,00 € 

7 Ανταλλακτικά φύλλα κύβου λευκά 9 x 9  750 
φύλλα τεμ. 36 1,00 € 36,00 € 

8 Αποσυραπτικό μεταλλικό  τανάλια τεμ. 4 1,50 € 6,00 € 

9 Αριθμομηχανή γραφείου 15x12 12ψηφίων τεμ. 6 6,00 € 36,00 € 

10 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76x76mm 100 φύλλα τεμ. 37 0,40 € 14,80 € 

11 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76x50mm 100 φύλλα τεμ. 14 0,30 € 4,20 € 

12 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σελιδοδείκτες 12x48mm  
5 χρώματα τεμ. 18 0,80 € 14,40 € 

13 Αυτοκόλλητες ετικέτες 48x18mm  No 17 τεμ. 4 1,10 € 4,40 € 

14 Αυτοκόλλητες ετικέτες 50 x 72 Νο 28 τεμ. 4 1,10 € 4,40 € 

15 Βάση για ζελοτέιπ τεμ. 6 1,50 € 9,00 € 

16 Δακτυλοβρεκτήρας τεμ. 4 0,60 € 2,40 € 

17 Δελτιο Συμψηφιστικών Πράξεων 307 
(τριπλότυπο)  τεμ. 1 2,50 € 2,50 € 

18 Γραμμάτιο είσπραξης κωδ.313 (τριπλότυπο) τεμ. 10 3,00 € 30,00 € 

19 Διακορευτήρας περφορατέρ 40 φύλ. Με οδηγό  τεμ. 5 7,00 € 35,00 € 

20 Διαχωριστικά πλαστικά αλφαβητικά τεμ. 20 1,00 € 20,00 € 

21 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 10 
θέματα) τεμ. 15 1,00 € 15,00 € 

22 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 20 
θέματα) τεμ. 25 1,00 € 25,00 € 

23 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 31 
θέματα) τεμ. 7 1,50 € 10,50 € 

24 Διορθωτικό με πινελάκι τεμ. 9 0,60 € 5,40 € 

25 Διορθωτικό ρολό 5mm x 5m τεμ. 43 1,00 € 43,00 € 

26 Δίσκος εγγράφων διάφανος Α4 τεμ. 25 1,30 € 32,50 € 

27 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 τεμ. 24 0,10 € 2,40 € 

28 
Ζελατίνες ενισχυμένες 0,05mm διάφανεις Α4 

(100 τεμ.) με τρύπες αρχειοθέτησης και άνοιγμα 
από πάνω 

συσ. 66 1,50 € 99,00 € 

29 Ημερολόγιο ατζέντα 2022 (διάσταση 17*25cm) τεμ. 8 6,00 € 48,00 € 

30 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γραφείου γυριστό 2022 τεμ. 16 0,90 € 22,50 € 
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31 Θήκη για χαρτιά κύβους τεμ. 6 1,00 € 6,00 € 

32 Κλασέρ A4 8-32 πορτοκαλί τεμ. 11 1,30 € 14,30 € 

33 Κλασέρ A4 8-32 κίτρινο τεμ. 53 1,30 € 68,90 € 

34 Κλασέρ A4 8-32 κόκκινα τεμ. 40 1,30 € 52,00 € 

35 Κλασέρ A4 8-32 πράσινα τεμ. 10 1,30 € 13,00 € 

36 Κλασέρ A4 8-32 γαλάζιο τεμ. 50 1,30 € 65,00 € 

37 Κλασέρ A4 4-32 ρόζ (λεπτά) τεμ. 22 1,30 € 28,60 € 

38 Κλασέρ A4 8-31/45 μαύρο τεμ. 20 3,50 € 70,00 € 

39 Κόλλα σε μορφή πλαστελίνης (blu tack) τεμ. 6 2,00 € 12,00 € 

40 Κόλλα στίκ για χαρτί 8γρ. τεμ. 1 0,40 € 0,40 € 

41 Κόλλα υγρής μορφής 35γρ. τεμ. 5 1,00 € 5,00 € 

42 Κολλητική ταινία διάφανη (σελοτέιπ) 33m x 
12mm τεμ. 30 0,80 € 24,00 € 

43 Ταινία συσκευασίας διάφανη 48mm x 60m τεμ. 10 1,20 € 12,00 € 

44 Κοπίδι με μεταλλική ενίσχυση. Λαβή από 
ενισχυμένο πλαστικό, πλάτος λεπίδας 18mm τεμ. 6 0,50 € 3,00 € 

45 Κουτί Αρχείου με λάστιχο πλαστικό Ράχη 5cm 
25X35cm (διάφορα χρώματα) τεμ. 10 2,50 € 25,00 € 

46 Κουτί Αρχείου με λάστιχο Ράχη 10cm 25X33cm τεμ. 51 1,40 € 71,40 € 

47 Λάστιχα χοντρά μεγάλα πλατιά (κουτί 100γρ) 
85/5  κουτί 9 1,00 € 9,00 € 

48 Λαστιχάκια 40mm (κουτί 50γρ) κουτί 17 0,60 € 10,20 € 

49 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα μαύρος τεμ.  12 0,70 € 8,40 € 

50 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΚΙΤΡΙΝΟ) 2-5mm τεμ. 26 0,30 € 7,80 € 

51 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΜΠΛΕ) 2-5mm τεμ. 9 0,30 € 2,70 € 

52 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΠΡΑΣΙΝΟ) 2-5mm τεμ. 11 0,30 € 3,30 € 

53 Μελάνι σφραγίδας μπλέ τεμ. 8 1,00 € 8,00 € 

54 Μηχανικό μολύβι 0,5 2Η τεμ. 3 3,00 € 9,00 € 

55 Μολύβι ΗΒ2  τεμ. 30 0,30 € 9,00 € 

56 Μολυβοθήκη τεμ. 5 2,00 € 10,00 € 

57 Μπλοκ σημειώσεων Α4 50φυλ. Ριγέ τεμ. 21 0,55 € 11,55 € 

58 Μύτες Μ.Μ. 0,5ΗΒ κουτ. 2 0,30 € 0,60 € 

59 Ντοσιέ με έλασμα Α4 διάφανο εξώφυλλο 
διάφορα χρώματα τεμ. 35 0,10 € 3,50 € 
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60 Ντοσιέ με πιάστρα από πάνω και σκληρό 
εξωφυλλο διάφορα θέματα τεμ. 8 1,50 € 12,00 € 

61 Ξύστρα για μολύβι  τεμ. 8 0,20 € 1,60 € 

62 Πιάστρα μαύρη 25mm 12άδα κουτι 18 0,60 € 10,80 € 

63 Πιάστρα μαύρη 32mm 12άδα κουτι 24 1,00 € 24,00 € 

64 Πιάστρα μαύρη 41mm 12άδα κουτι 23 1,30 € 29,90 € 

65 Πίνακας λευκός 90εκ. Χ120εκ.  τεμ. 3 40,00 € 120,00 € 

66 Πινέζες πολύχρωμες κουτί 4 0,40 € 1,60 € 

67 Πρεσπάν φάκελος με λάστιχο (διάφορα 
χρώματα) 25*35cm τεμ. 135 0,45 € 60,75 € 

68 Σβήστρα (γόμα) για μολύβι λευκή τεμ. 19 0,30 € 5,70 € 

69 Σταθερή βάση γραφείου με σπιράλ και στυλό τεμ. 14 1,00 € 14,00 € 

70 Στυλό κόκκινο 1mm με καπάκι τεμ. 30 0,15 € 4,50 € 

71 Στυλό μαύρο 1mm με καπάκι τεμ. 30 0,15 € 4,50 € 

72 Στυλό μπλε 1mm με καπάκι τεμ. 200 0,15 € 30,00 € 

73 Συνδετήρες Νο 3 (28mm) 100τεμ. κουτί  16 0,25 € 4,00 € 

74 Συνδετήρες Νο 5 (50mm) 100τεμ. κουτί 11 0,45 € 4,95 € 

75 Συνδετήρες Νο 7 (78mm) 50τεμ κουτί 9 1,30 € 11,70 € 

76 Συρραπτικό μεταλλικό (ικανότητα συρραφής 20 
φυλλα) τεμ. 4 5,50 € 22,00 € 

77 Συρραπτικό μεταλλικό (ικανότητα συρραφής 30 
φυλλα) τεμ. 7 7,00 € 49,00 € 

78 Αυτόματη Σφραγίδα 3 σειρές με λάστιχο 
25x8mm τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

79 Σφραγίδα στρογγυλή ξύλινη «ΔΕΥΑΒΑ» 
διάσταση Φ 42mm τεμ. 1 16,00 € 16,00 € 

80 Ταμπον για σφραγίδες τεμ. 1 0,50 € 0,50 € 

81 Τετράδια μπλε (50 φυλ.) τεμ. 20 0,90 € 18,00 € 

82 Τετράδια σπυράλ (100 φυλ.) τεμ. 11 3,50 € 38,50 € 

83 Φάκελος για Α4 25x35 (άσπροι και κίτρινοι) τεμ. 200 0,05 € 10,00 € 

84 Φάκελος για Α3 324mmx458mm (άσπροι ή 
κίτρινοι) τεμ. 50 0,12 6,00 € 

85 Χάρακας πλαστικός 30 εκ. τεμ. 5 2,00 € 10,00 € 

86 Χαρτί ρολό πλότερ (80γρ.) 0,61Χ45μ τεμ. 20 7,00 € 140,00 € 

87 Χαρτοκόπτης με μεταλλική λαβή για άνοιγμα 
φακέλων τεμ. 2 4,00 € 8,00 € 

88 Ψαλίδι πλαστική λαβή λεπίδα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, 17cm  τεμ. 4 4,00 € 16,00 € 
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89 Χαρτιά εκτύπωσης Α4 (κουτί 5τεμ.) κουτί  100 14,00 € 1400,00 € 

90 Χαρτιά εκτύπωσης Α3 (κουτί 5τεμ.) κουτί  3 15,00 € 45,00 € 

                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ 3.503,05 

                                                                                              Φ.Π.Α. (24%) 840,73 

                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.343,78 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και των λοιπών άρθρων του ίδιου νόμου που ισχύουν για τις 

δημόσιες συμβάσεις, ύστερα από την 137/2021 (ΑΔΑ:Ψ67ΑΟΕΠ3-ΜΧΗ) απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΒΑ.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης επί των προσφορών που καλύπτουν 

πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.  

 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ. Η ΔΕΥΑΒΑ 

δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα 

δεν γίνονται δεκτές. 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων 

Προσφορά του …………..  

για την προμήθεια: «Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της ΔΕΥΑΒΑ» 
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με αναθέτων φορέα τη «ΔΕΥΑΒΑ» 

και ημερομηνία – ώρα  λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  

Πέμπτη  01 Ιουλίου 2021 ώρα 11:00 

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς αναγράφονται, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), και 

απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Έγγραφα και κοινοποιήσεις της ΔΕΥΑΒΑ προς  τους οικονομικούς φορείς  αποστέλλονται στο fax 

ή e-mail του οικονομικού φορέα που έχει αναγραφεί στον κυρίως φάκελο προσφοράς  και η 

ημερομηνία αποστολής τους λαμβάνεται ως ημερομηνία κοινοποίησής τους για την έναρξη τυχών 

προθεσμιών. 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) Τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής  και την  Τεχνική Προσφορά 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

 

α.1) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού 

φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού 

οργάνου.  Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο καλύπτεται από την  

εκτύπωση της καρτέλας της επόμενης παραγράφου. Τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή τους. 

2. Εκτύπωση της καρτέλας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet, που να πιστοποιεί τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα και  το ειδικό επάγγελμά του, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η καρτέλα πρέπει να έχει εκτυπωθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 43 περ. αγ’ του ν. 4605/1-4-2019 Α’ 52) του 

νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για την απόδειξη της μη συνδρομής των 
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λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1  του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Δηλώνω υπεύθυνα τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

ν. 4412/2016 για τον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ).  

4. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από το 

Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για τον οικονομικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, για το προσωπικό του (υποβάλλεται και σε περίπτωση αναπόγραφης 

επιχείρησης  που δεν απασχολεί  προσωπικό)  και β) ως φυσικό πρόσωπο για το φορέα 

ασφάλισης του ίδιου.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  α) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και β) ότι δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Τα δικαιολογητικά με α/α 4 & 5 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να  έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους. 

 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στους οικονομικούς φορείς  να τα προσκομίσουν  ή να τα συμπληρώσουν εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής τους. Ο  αναθέτων φορέας  

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες 

 

α.2)Τεχνική προσφορά  

Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, που θα αναφέρει ότι 

έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους των με αριθμό πρωτ. 

2684/10-06-2021 Τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει 

να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς 

φορείς. 
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2. Όποιο άλλο έγγραφο απαιτείται από τις με αριθμό πρωτ. 2684/10-06-2021  εγκεκριμένες 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την ΔΕΥΑΒΑ στο τεύχος “Τεχνικές Προδιαγραφές” περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης. Η τιμή της προμήθειας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Υποχρεωτική – επί ποινή αποκλεισμού- είναι η χρήση του εντύπου Οικονομικής προσφοράς που 

επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.  

 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αντιπροσφορές & εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Διευκρινίσεις 

από τους προσφέροντες μετά την κατάθεση των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο 

αν ζητηθούν από την Υπηρεσία. Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και θα δίδονται με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν τη συνολική εκτιμώμενη αξία ή που θέτουν ως 

όρο αναπροσαρμογή της τιμής, θα απορρίπτονται. 

Ο ως άνω ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος εσωκλείεται στον κυρίως φάκελο και φέρει επίσης τις 

ενδείξεις αυτού. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΥΑΒΑ προβαίνει στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς  και  εισηγείται προς τον Γενικό Διευθυντή της 

Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. για την κατακύρωση της προμήθειας. 
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπών υλικών γραφείου της ΔΕΥΑΒΑ, αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση όλων των στοιχείων – τευχών της παρούσας και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 

γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης αυτής. 

 

4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει μετά την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση της από 

το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή της προμήθειας και με την 

παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Πώλησης 

 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

Η αποστολή και μεταφορά της γραφικής ύλης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ θα βαρύνει τον 

προμηθευτή. 

 

 

 

 

 
 

Ο Γενικός Διευθυντής  
 

 
Κωνσταντίνος Κονταράκης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Η μη συμπλήρωσή του αποτελεί λόγο αποκλεισμού) 
 
 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ποσότη
τα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1 DVD+RW πακέτο 25τεμ. πακέτο 3   
2 CD-R πακέτο 25τεμ. πακέτο 5   

3 Organize box χρώμα (λοξή γωνία) χρώμα 
ΜΑΥΡΟ (μαλακό πλαστικό) τεμ. 40   

4 Organize box χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ μικρό 
27x36x4cm με λάστιχο τεμ. 10   

5 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος fine μαύρο (λεπτή 
μύτη) (για γραφή σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τεμ. 33   

6 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος medium μαύρο (για 
γραφή σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τεμ. 32   

7 Ανταλλακτικά φύλλα κύβου λευκά 9 x 9  750 
φύλλα τεμ. 36   

8 Αποσυραπτικό μεταλλικό  τανάλια τεμ. 4   

9 Αριθμομηχανή γραφείου 15x12 12ψηφίων τεμ. 6   

10 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76x76mm 100 φύλλα τεμ. 37   

11 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76x50mm 100 φύλλα τεμ. 14   

12 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σελιδοδείκτες 12x48mm  
5 χρώματα τεμ. 18   

13 Αυτοκόλλητες ετικέτες 48x18mm  No 17 τεμ. 4   

14 Αυτοκόλλητες ετικέτες 50 x 72 Νο 28 τεμ. 4   
15 Βάση για ζελοτέιπ τεμ. 6   

16 Δακτυλοβρεκτήρας τεμ. 4   

17 Δελτιο Συμψηφιστικών Πράξεων 307 
(τριπλότυπο)  τεμ. 1   

18 Γραμμάτιο είσπραξης κωδ.313 (τριπλότυπο) τεμ. 10   

19 Διακορευτήρας περφορατέρ 40 φύλ. Με οδηγό  τεμ. 5   
20 Διαχωριστικά πλαστικά αλφαβητικά τεμ. 20   
21 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 10 

θέματα) τεμ. 15   
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22 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 20 
θέματα) τεμ. 25   

23 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 31 
θέματα) τεμ. 7   

24 Διορθωτικό με πινελάκι τεμ. 9   

25 Διορθωτικό ρολό 5mm x 5m τεμ. 43   

26 Δίσκος εγγράφων διάφανος Α4 τεμ. 25   

27 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 τεμ. 24   

28 
Ζελατίνες ενισχυμένες 0,05mm διάφανεις Α4 

(100 τεμ.) με τρύπες αρχειοθέτησης και άνοιγμα 
από πάνω 

συσ. 66   

29 Ημερολόγιο ατζέντα 2022 (διάσταση 17*25cm) τεμ. 8   

30 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γραφείου γυριστό 2022 τεμ. 16   

31 Θήκη για χαρτιά κύβους τεμ. 6   
32 Κλασέρ A4 8-32 πορτοκαλί τεμ. 11   
33 Κλασέρ A4 8-32 κίτρινο τεμ. 53   

34 Κλασέρ A4 8-32 κόκκινα τεμ. 40   

35 Κλασέρ A4 8-32 πράσινα τεμ. 10   

36 Κλασέρ A4 8-32 γαλάζιο τεμ. 50   

37 Κλασέρ A4 4-32 ρόζ (λεπτά) τεμ. 22   

38 Κλασέρ A4 8-31/45 μαύρο τεμ. 20   

39 Κόλλα σε μορφή πλαστελίνης (blu tack) τεμ. 6   

40 Κόλλα στίκ για χαρτί 8γρ. τεμ. 1   

41 Κόλλα υγρής μορφής 35γρ. τεμ. 5   
42 Κολλητική ταινία διάφανη (σελοτέιπ) 33m x 

12mm τεμ. 30   

43 Ταινία συσκευασίας διάφανη 48mm x 60m τεμ. 10   

44 Κοπίδι με μεταλλική ενίσχυση. Λαβή από 
ενισχυμένο πλαστικό, πλάτος λεπίδας 18mm τεμ. 6   

45 Κουτί Αρχείου με λάστιχο πλαστικό Ράχη 5cm 
25X35cm (διάφορα χρώματα) τεμ. 10   

46 Κουτί Αρχείου με λάστιχο Ράχη 10cm 25X33cm τεμ. 51   

47 Λάστιχα χοντρά μεγάλα πλατιά (κουτί 100γρ) 
85/5  κουτί 9   

48 Λαστιχάκια 40mm (κουτί 50γρ) κουτί 17   
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49 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα μαύρος τεμ.  12   

50 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΚΙΤΡΙΝΟ) 2-5mm τεμ. 26   

51 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΜΠΛΕ) 2-5mm τεμ. 9   

52 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΠΡΑΣΙΝΟ) 2-5mm τεμ. 11   

53 Μελάνι σφραγίδας μπλέ τεμ. 8   
54 Μηχανικό μολύβι 0,5 2Η τεμ. 3   

55 Μολύβι ΗΒ2  τεμ. 30   
56 Μολυβοθήκη τεμ. 5   
57 Μπλοκ σημειώσεων Α4 50φυλ. Ριγέ τεμ. 21   

58 Μύτες Μ.Μ. 0,5ΗΒ κουτ. 2   

59 Ντοσιέ με έλασμα Α4 διάφανο εξώφυλλο 
διάφορα χρώματα τεμ. 35   

60 Ντοσιέ με πιάστρα από πάνω και σκληρό 
εξωφυλλο διάφορα θέματα τεμ. 8   

61 Ξύστρα για μολύβι  τεμ. 8   

62 Πιάστρα μαύρη 25mm 12άδα κουτι 18   

63 Πιάστρα μαύρη 32mm 12άδα κουτι 24   

64 Πιάστρα μαύρη 41mm 12άδα κουτι 23   

65 Πίνακας λευκός 90εκ. Χ120εκ.  τεμ. 3   

66 Πινέζες πολύχρωμες κουτί 4   

67 Πρεσπάν φάκελος με λάστιχο (διάφορα 
χρώματα) 25*35cm τεμ. 135   

68 Σβήστρα (γόμα) για μολύβι λευκή τεμ. 19   

69 Σταθερή βάση γραφείου με σπιράλ και στυλό τεμ. 14   

70 Στυλό κόκκινο 1mm με καπάκι τεμ. 30   

71 Στυλό μαύρο 1mm με καπάκι τεμ. 30   

72 Στυλό μπλε 1mm με καπάκι τεμ. 200   

73 Συνδετήρες Νο 3 (28mm) 100τεμ. κουτί  16   

74 Συνδετήρες Νο 5 (50mm) 100τεμ. κουτί 11   
75 Συνδετήρες Νο 7 (78mm) 50τεμ κουτί 9   

76 Συρραπτικό μεταλλικό (ικανότητα συρραφής 20 
φυλλα) τεμ. 4   
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77 Συρραπτικό μεταλλικό (ικανότητα συρραφής 30 
φυλλα) τεμ. 7   

78 Αυτόματη Σφραγίδα 3 σειρές με λάστιχο 
25x8mm τεμ. 1   

79 Σφραγίδα στρογγυλή ξύλινη «ΔΕΥΑΒΑ» 
διάσταση Φ 42mm τεμ. 1   

80 Ταμπον για σφραγίδες τεμ. 1   
81 Τετράδια μπλε (50 φυλ.) τεμ. 20   
82 Τετράδια σπυράλ (100 φυλ.) τεμ. 11   
83 Φάκελος για Α4 25x35 (άσπροι και κίτρινοι) τεμ. 200   
84 Φάκελος για Α3 324mmx458mm (άσπροι ή 

κίτρινοι) τεμ. 50   

85 Χάρακας πλαστικός 30 εκ. τεμ. 5   
86 Χαρτί ρολό πλότερ (80γρ.) 0,61Χ45μ τεμ. 20   
87 Χαρτοκόπτης με μεταλλική λαβή για άνοιγμα 

φακέλων τεμ. 2   

88 Ψαλίδι πλαστική λαβή λεπίδα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, 17cm  τεμ. 4   

89 Χαρτιά εκτύπωσης Α4 (κουτί 5τεμ.) κουτί  100   

90 Χαρτιά εκτύπωσης Α3 (κουτί 5τεμ.) κουτί  3   

                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                              Φ.Π.Α. (24%)  

                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 
 
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ __________, …………/…………/………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4  (89) 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet) και θα πρέπει να 

είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις 

του. Δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις 

συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια χαρτί θα πρέπει επίσης να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

- Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0cm x 29,7cm (EN 20216). 

- Η περιεκτικότητα σε τέφρα θα είναι κατά μέγιστο 17% (ISO 2144) 

- Η περιεκτικότητα σε υγρασία θα είναι μεταξύ 3,5% κ.β. έως 5,5% κ.β. (ΕΝ 20287) 

- Η μάζα θα είναι 80gr/m2 ±4% (EN ISO 536) 

- Το πάχος θα είναι 100 ±10 μm (ΕΝ 20534) 

- Το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο κοπής θα είναι 3 για κάθε ακμή 

- Η αντοχή στο χνούδιασμα θα είναι κατ’ ελάχιστο 1,2m/s για το μοντέλο τύπου 

εκκρεμές και 1,4m/s για το ηλεκτρικό μοντέλο (ISO 3783) 

- Η αδιαφάνεια θα είναι κατ’ ελάχιστο 85% (ISO 2471) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ: 10/06/2021 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2684 Τηλ.: 2821061055-84016-84007 
Fax:2821084010 
E-mail: technicalservices@deyaba.gr 
Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 
Πληρ.:  Δημήτριος  Μπέλλος 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε 

ΠΡΟΣ: Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ 
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- Η λευκότητα θα είναι κατ’ ελάχιστο 85% (σύμφωνα με το ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE 

Whiteness ελάχιστο 135 μονάδες λευκότητας (σύμφωνα με το ISO 11475) ή κατ’ 

ελάχιστο 110 μονάδες λευκότητας (σύμφωνα με το ISO 11476) 

- Η λαμπρότητα θα είναι κατ’ ελάχιστο 90% (ISO 2470-1) ή 95% (ISO 2470-2) 

- Η επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen θα είναι 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2) 

- Η αντοχή στον εφελκυσμό θα είναι MD κατ’ ελάχιστο 4,0 kN/m (ISO 1924-2) 

- Η κατεύθυνση ινών θα είναι παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση (EN 644) 

- Πιστοποιητικά κατασκευαστή ISO 9001 – ISO 14001 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων 

ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα 

(φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή 

κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι 

περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή 

εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του 

περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από 

αυτές. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 

- Η επωνυμία του προϊόντος, 

- Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4), 

- Ο αριθμός των φύλλων, 

- Η μάζα (g/m2) 

Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

- Η επωνυμία του προϊόντος, 

- Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4 21,0 cm x 29,7cm), 

- Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει 

 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά και επί 
ποινή απόρριψης μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν για έλεγχο ως δείγμα του 

τελικού προσφερόμενου προϊόντος μία δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων η οποία θα 

πληροί τους όρους και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ανωτέρω. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, διενεργεί έλεγχο του δείγματος, κάθε υποψήφιου προμηθευτή 

που η τεχνική προσφορά του έχει χαρακτηριστεί τεχνικά αποδεκτή. 
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Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης από τα δείγματα του Μακροσκοπικού 

Ελέγχου διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα του 

φορέα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για 

φωτοαντιγραφή και εκτύπωση. 

Το δείγμα, κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ελαττώματα 

όπως: 

- Σκόνη / ίνες χαρτιού 

- Ενωμένα φύλλα 

- Τσαλακωμένα / σχισμένα φύλλα 

- Οπές / ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού 

- Ξένα υλικά (κόλλες κλπ) 

- Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες 

- Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα 

Το δείγμα, κατά τον έλεγχο συμπεριφοράς του στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, στους 

εκτυπωτές και FAX θα πρέπει: 

- Να μην προκαλεί καμιά δυσλειτουργία σε αυτά (όπως εμπλοκή χαρτιού εντός των 

μηχανημάτων – προβλήματα στους τροφοδότες εγγράφων των μηχανημάτων κλπ) 

- Η ποιότητα εκτύπωσης να είναι άριστη, να μην παρουσιάζει διάχυση η αλλοίωση 

χρώματος κατά την εκτύπωση, κλπ (με την προϋπόθεση ότι και τα μηχανήματα του 

φορέα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των κατασκευαστών τους) 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, δύναται κατά την κρίση της, κατόπιν των ελέγχων, να απορρίψει 

δείγματα τα οποία παρουσιάζουν οποιοδήποτε ελάττωμα, όπως τα παραπάνω ή άλλο 

πρόβλημα, η δε απόρριψη του δείγματος, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό, από τον κωδικό της προσφοράς του 

υποψήφιου προμηθευτή, δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται, από την 

Επιτροπή Παραλαβής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 

21PROC008816293 2021-06-25



 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ποσότη
τα τιμή μονάδας Σύνολο χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1 DVD+RW πακέτο 25τεμ. πακέτο 3 15,00 € 45,00 € 

2 CD-R πακέτο 25τεμ. πακέτο 5 5,50 € 27,50 € 

3 Organize box χρώμα (λοξή γωνία) χρώμα 
ΜΑΥΡΟ (μαλακό πλαστικό) τεμ. 40 3,50 € 140,00 € 

4 Organize box χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ μικρό 
27x36x4cm με λάστιχο τεμ. 10 1,10 € 11,00 € 

5 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος fine μαύρο (λεπτή 
μύτη) (για γραφή σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τεμ. 33 1,00 € 33,00 € 

6 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος medium μαύρο (για 
γραφή σε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) τεμ. 32 1,00 € 32,00 € 

7 Ανταλλακτικά φύλλα κύβου λευκά 9 x 9  750 
φύλλα τεμ. 36 1,00 € 36,00 € 

8 Αποσυραπτικό μεταλλικό  τανάλια τεμ. 4 1,50 € 6,00 € 

9 Αριθμομηχανή γραφείου 15x12 12ψηφίων τεμ. 6 6,00 € 36,00 € 

10 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76x76mm 100 φύλλα τεμ. 37 0,40 € 14,80 € 

11 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76x50mm 100 φύλλα τεμ. 14 0,30 € 4,20 € 

12 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σελιδοδείκτες 12x48mm  
5 χρώματα τεμ. 18 0,80 € 14,40 € 

13 Αυτοκόλλητες ετικέτες 48x18mm  No 17 τεμ. 4 1,10 € 4,40 € 

14 Αυτοκόλλητες ετικέτες 50 x 72 Νο 28 τεμ. 4 1,10 € 4,40 € 

15 Βάση για ζελοτέιπ τεμ. 6 1,50 € 9,00 € 

16 Δακτυλοβρεκτήρας τεμ. 4 0,60 € 2,40 € 

17 Δελτιο Συμψηφιστικών Πράξεων 307 
(τριπλότυπο) τεμ. 1 2,50 € 2,50 € 

18 Γραμμάτιο είσπραξης κωδ.313 (τριπλότυπο) τεμ. 10 3,00 € 30,00 € 

19 Διακορευτήρας περφορατέρ 40 φύλ. Με οδηγό τεμ. 5 7,00 € 35,00 € 

20 Διαχωριστικά πλαστικά αλφαβητικά τεμ. 20 1,00 € 20,00 € 

21 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 10 
θέματα) τεμ. 15 1,00 € 15,00 € 

22 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 20 
θέματα) τεμ. 25 1,00 € 25,00 € 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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23 Διαχωριστικά πλαστικά χρωματιστά (1 έως 31 
θέματα) τεμ. 7 1,50 € 10,50 € 

24 Διορθωτικό με πινελάκι τεμ. 9 0,60 € 5,40 € 

25 Διορθωτικό ρολό 5mm x 5m τεμ. 43 1,00 € 43,00 € 

26 Δίσκος εγγράφων διάφανος Α4 τεμ. 25 1,30 € 32,50 € 

27 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 τεμ. 24 0,10 € 2,40 € 

28 
Ζελατίνες ενισχυμένες 0,05mm διάφανεις Α4 
(100 τεμ.) με τρύπες αρχειοθέτησης και άνοιγμα 
από πάνω 

συσ. 66 1,50 € 99,00 € 

29 Ημερολόγιο ατζέντα 2022 (διάσταση 17*25cm) τεμ. 8 6,00 € 48,00 € 

30 Ημερολόγιο επιτραπέζιο γραφείου γυριστό 2022 τεμ. 16 0,90 € 22,50 € 

31 Θήκη για χαρτιά κύβους τεμ. 6 1,00 € 6,00 € 

32 Κλασέρ A4 8-32 πορτοκαλί τεμ. 11 1,30 € 14,30 € 

33 Κλασέρ A4 8-32 κίτρινο τεμ. 53 1,30 € 68,90 € 

34 Κλασέρ A4 8-32 κόκκινα τεμ. 40 1,30 € 52,00 € 

35 Κλασέρ A4 8-32 πράσινα τεμ. 10 1,30 € 13,00 € 

36 Κλασέρ A4 8-32 γαλάζιο τεμ. 50 1,30 € 65,00 € 

37 Κλασέρ A4 4-32 ρόζ (λεπτά) τεμ. 22 1,30 € 28,60 € 

38 Κλασέρ A4 8-31/45 μαύρο τεμ. 20 3,50 € 70,00 € 

39 Κόλλα σε μορφή πλαστελίνης (blu tack) τεμ. 6 2,00 € 12,00 € 

40 Κόλλα στίκ για χαρτί 8γρ. τεμ. 1 0,40 € 0,40 € 

41 Κόλλα υγρής μορφής 35γρ. τεμ. 5 1,00 € 5,00 € 

42 Κολλητική ταινία διάφανη (σελοτέιπ) 33m x 
12mm τεμ. 30 0,80 € 24,00 € 

43 Ταινία συσκευασίας διάφανη 48mm x 60m τεμ. 10 1,20 € 12,00 € 

44 Κοπίδι με μεταλλική ενίσχυση. Λαβή από 
ενισχυμένο πλαστικό, πλάτος λεπίδας 18mm τεμ. 6 0,50 € 3,00 € 

45 Κουτί Αρχείου με λάστιχο πλαστικό Ράχη 5cm 
25X35cm (διάφορα χρώματα) τεμ. 10 2,50 € 25,00 € 

46 Κουτί Αρχείου με λάστιχο Ράχη 10cm 25X33cm τεμ. 51 1,40 € 71,40 € 

47 Λάστιχα χοντρά μεγάλα πλατιά (κουτί 100γρ) 
85/5 κουτί 9 1,00 € 9,00 € 

48 Λαστιχάκια 40mm (κουτί 50γρ) κουτί 17 0,60 € 10,20 € 

49 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα μαύρος τεμ. 12 0,70 € 8,40 € 
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50 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΚΙΤΡΙΝΟ) 2-5mm τεμ. 26 0,30 € 7,80 € 

51 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΜΠΛΕ) 2-5mm τεμ. 9 0,30 € 2,70 € 

52 Μαρκαδόρος υπογράμμισης φωσφορούχος 
(ΠΡΑΣΙΝΟ) 2-5mm τεμ. 11 0,30 € 3,30 € 

53 Μελάνι σφραγίδας μπλέ τεμ. 8 1,00 € 8,00 € 

54 Μηχανικό μολύβι 0,5 2Η τεμ. 3 3,00 € 9,00 € 

55 Μολύβι ΗΒ2 τεμ. 30 0,30 € 9,00 € 

56 Μολυβοθήκη τεμ. 5 2,00 € 10,00 € 

57 Μπλοκ σημειώσεων Α4 50φυλ. Ριγέ τεμ. 21 0,55 € 11,55 € 

58 Μύτες Μ.Μ. 0,5ΗΒ κουτ. 2 0,30 € 0,60 € 

59 Ντοσιέ με έλασμα Α4 διάφανο εξώφυλλο 
διάφορα χρώματα τεμ. 35 0,10 € 3,50 € 

60 Ντοσιέ με πιάστρα από πάνω και σκληρό 
εξωφυλλο διάφορα θέματα τεμ. 8 1,50 € 12,00 € 

61 Ξύστρα για μολύβι τεμ. 8 0,20 € 1,60 € 

62 Πιάστρα μαύρη 25mm 12άδα κουτι 18 0,60 € 10,80 € 

63 Πιάστρα μαύρη 32mm 12άδα κουτι 24 1,00 € 24,00 € 

64 Πιάστρα μαύρη 41mm 12άδα κουτι 23 1,30 € 29,90 € 

65 Πίνακας λευκός 90εκ. Χ120εκ. τεμ. 3 40,00 € 120,00 € 

66 Πινέζες πολύχρωμες κουτί 4 0,40 € 1,60 € 

67 Πρεσπάν φάκελος με λάστιχο (διάφορα 
χρώματα) 25*35cm τεμ. 135 0,45 € 60,75 € 

68 Σβήστρα (γόμα) για μολύβι λευκή τεμ. 19 0,30 € 5,70 € 

69 Σταθερή βάση γραφείου με σπιράλ και στυλό τεμ. 14 1,00 € 14,00 € 

70 Στυλό κόκκινο 1mm με καπάκι τεμ. 30 0,15 € 4,50 € 

71 Στυλό μαύρο 1mm με καπάκι τεμ. 30 0,15 € 4,50 € 

72 Στυλό μπλε 1mm με καπάκι τεμ. 200 0,15 € 30,00 € 

73 Συνδετήρες Νο 3 (28mm) 100τεμ. κουτί 16 0,25 € 4,00 € 

74 Συνδετήρες Νο 5 (50mm) 100τεμ. κουτί 11 0,45 € 4,95 € 

75 Συνδετήρες Νο 7 (78mm) 50τεμ κουτί 9 1,30 € 11,70 € 

76 Συρραπτικό μεταλλικό (ικανότητα συρραφής 20 
φυλλα) τεμ. 4 5,50 € 22,00 € 

77 Συρραπτικό μεταλλικό (ικανότητα συρραφής 30 
φυλλα) τεμ. 7 7,00 € 49,00 € 
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78 Αυτόματη Σφραγίδα 3 σειρές με λάστιχο 
25x8mm τεμ. 1 10,00 € 10,00 € 

79 Σφραγίδα στρογγυλή ξύλινη «ΔΕΥΑΒΑ» 
διάσταση Φ 42mm τεμ. 1 16,00 € 16,00 € 

80 Ταμπον για σφραγίδες τεμ. 1 0,50 € 0,50 € 

81 Τετράδια μπλε (50 φυλ.) τεμ. 20 0,90 € 18,00 € 

82 Τετράδια σπυράλ (100 φυλ.) τεμ. 11 3,50 € 38,50 € 

83 Φάκελος για Α4 25x35 (άσπροι και κίτρινοι) τεμ. 200 0,05 € 10,00 € 

84 Φάκελος για Α3 324mmx458mm (άσπροι ή 
κίτρινοι) τεμ. 50 0,12 6,00 € 

85 Χάρακας πλαστικός 30 εκ. τεμ. 5 2,00 € 10,00 € 

86 Χαρτί ρολό πλότερ (80γρ.) 0,61Χ45μ τεμ. 20 7,00 € 140,00 € 

87 Χαρτοκόπτης με μεταλλική λαβή για άνοιγμα 
φακέλων τεμ. 2 4,00 € 8,00 € 

88 Ψαλίδι πλαστική λαβή λεπίδα από ανοξείδωτο 
ατσάλι, 17cm τεμ. 4 4,00 € 16,00 € 

89 Χαρτιά εκτύπωσης Α4 (κουτί 5τεμ.) κουτί 100 14,00 € 1400,00 € 

90 Χαρτιά εκτύπωσης Α3 (κουτί 5τεμ.) κουτί 3 15,00 € 45,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.503,05 

Φ.Π.Α. (24%) 840,73 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.343,78 

 
 

 

Οι προαναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου στα είδη αυτά. 

 
 
 

Γεράνι,  10-06-2021 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΕΛΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 
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