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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

   Η  γραφική  ύλη  και  τα  λοιπά  υλικά  γραφείου  –έντυπο  υλικό  βρεφονηπιακών
σταθμών  –εποπτικό  υλικό  και  είδη  δημιουργικής  απασχόλησης   υπηρεσιών
πολιτισμού  –αθλητισμού  ,  γραφικής  ύλης  για  παιδιά  απόρων  οικογενειών  ,  θα
πρέπει να είναι άριστης ποιότητα και υψηλής αντοχής και να πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές 

ΟΜΑΔΑ Α: Εξοπλισμός Γραφείου.

1. Ξύστρα μεταλλική ή πλαστική, με ανταλλακτικά. 
2. Ξύστρα πλαστική διπλής υποδοχής  
3. Βάσεις ημερολογίων επιτραπέζιες, με πλαστική επένδυση. 
4. Βάσεις κολλητικών ταινιών επιτραπέζιες, με αντιολισθητική βάση. 
5. Μηχανή συρραφής χειρός μικρή με δυνατότητα συρραφής έως 15 φύλλα.  
6. Μηχανή συρραφής χειρός μεγάλη με δυνατότητα συρραφής έως 25 φύλλα.
7. Περφορατέρ  με  δυνατότητα  τρυπήματος  25-30  φύλλα,  με  οδηγό  για

ακρίβεια στο τρύπημα και άνοιγμα 3,5mm, 2 οπών  
8.  Ημερολόγιο, επιτραπέζιο, γραφείου  8,5 χ12 εκ  
9. Σφραγίδες αυτομελανούμενες διαφόρων διαστάσεων. 
10. Σφραγίδα στρογγυλή μηχανική  
11. Ανταλλακτικά  για  αυτομελανούμενες  σφραγίδες  (πλακίδια  μελανιού)

διαφόρων διαστάσεων.  
12. Πλαστική  χαρτοθήκη  “σκαφάκι” 
13. 13.Υποδεκάμετρο ( χάρακας πλαστικός ) 30 εκ 
14. Υποδεκάμετρο ( χάρακας μεταλλικός ) 30εκ 
15. Χαρτοταινίες  5 εκ φάρδος
16. Ταινίες οδικής σήμανσης  κόκκινο –λευκό 

 Μηχανές Γραφείου.



17.  Μηχάνημα  καταστροφής εγγράφων τύπος κοπής λωρίδας strip cut , πλάτος
6mm , δυνατότητα καταστροφής  8-10   φύλλα Α4  συγχρόνως, δυνατότητα
καταστροφής  CD ,  DVD ,  stuple wire, συνδετήρες έως  32  mm, πιστωτικές
κάρτες  .  Ταχύτητα  κοπής  τουλάχιστον  2,2  m/min ,  με  μέγιστο  αριθμό
καταστροφής ημερησίως 1000 φύλλα περίπου. Να διαθέτει ικανοποιητικά
μεγάλο κάδο χωρητικότητας ,  ο οποίος θα μεταφέρεται εύκολα χάρη στις
τέσσερεις ( 04) ρόδες . Βαθμός ασφαλείας υψηλός (High) επίπεδο θορύβου
χαμηλό  (low),  λειτουργία  αυτόματης  έναρξης  –διακοπής  ,  εγγύηση
λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον.

18. Αριθμομηχανή  επαναφορτιζόμενη  με  μπαταρίες  και  αυτοφορτιζόμενη  με
ηλιακά ενέργεια διαστάσεων  198χ140χ34 εκ. περίπου.

19. Μηχάνημα βιβλιοδεσίας Α4  σπιράλ.
20. Μηχάνημα πλαστικοποίησης Α4 

 Είδη Αρχειοθέτησης.
21. Ελάσματα μεταλλικά για αρχειοθέτηση εγγράφων, ενισχυμένα με πλαστική

επένδυση για την αποφυγή τραυματισμών (25τμχ/συσκευασία περίπου).
22. Ζελατίνες εγγράφων  σχήμα Π -Α4 διαφανείς.

23. Ζελατίνες  αρχειοθέτησης,  με  καπάκι  Α4  ασφαλείας  στο  πλάι  για  την
προστασία των εγγράφων. 

24. Φάκελος πλαστικός με κούμπωμα, μεγέθους Α4, σε διάφορα χρώματα. 
25. Φάκελος  δικογραφίας,  χάρτινος  με  αυτιά.  
26. Ντοσιέ με έλασμα & σύστημα αρχειοθέτησης FDO μεγέθους Α4, με έλασμα

και οπές για αρχειοθέτηση, σε διάφορα χρώματα. 
27. Ντοσιέ με λάστιχο &  πτερύγια (press-pan)  διαστάσεων 25x35cm περίπου

σε διάφορα  χρώματα. 
28. Ντοσιέ με κορδέλες &  πτερύγια διαστάσεων 25x35cm περίπου σε διάφορα

χρώματα.
29. Ντοσιέ με κορδέλες &  πτερύγια διαστάσεων 30x40cm περίπου σε διάφορα

χρώματα.
30. Κλασέρ  από  χαρτόνι  με  πλαστική  επένδυση,  διαστάσεων  32x30x8cm

περίπου, με μεταλλικές μπάρες για μεγάλη αντοχή, με συρταρωτή ετικέτα
στη ράχη, επενδυμένα μέσα έξω με το ίδιο χρώμα, σε διάφορα χρώματα. 

31. Κλασέρ  από  χαρτόνι  με  πλαστική  επένδυση,  διαστάσεων  32x30x4cm
περίπου, με μεταλλικές μπάρες για μεγάλη αντοχή, με συρταρωτή ετικέτα
στη ράχη, επενδυμένα μέσα έξω με το ίδιο χρώμα, σε διάφορα χρώματα. 

32. Κουτί  πλαστικό  με  λάστιχο από  ανθεκτικό  εύκαμπτο  διαφανές  ή  και
αδιαφανές υλικό, διαστάσεων 33x25x3cm περίπου, διαφόρων χρωμάτων.

33. Κουτί  αρχείου με  λάστιχο  διαστάσεων 25x35x3cm περίπου,  από  χαρτόνι
fiber, σε διάφορα χρώματα. 

34. Κουτί  αρχείου με  λάστιχο  διαστάσεων 25x35x5cm περίπου,  από  χαρτόνι
fiber, σε διάφορα χρώματα. 

35. Κουτί  αρχείου με  λάστιχο  διαστάσεων 25x35x8cm περίπου,  από  χαρτόνι
fiber, σε διάφορα χρώματα. 

36. Κουτί αρχείου με λάστιχο  διαστάσεων 25x35x12cm περίπου, από χαρτόνι
fiber, σε διάφορα χρώματα. 



37. Διαχωριστικά  πλαστικά  χρωματιστά  5  θεμάτων,  μεγέθους  Α4,  για
αρχειοθέτηση σε κλασέρ. 

38. Διαχωριστικά  πλαστικά  χρωματιστά  10  θεμάτων,  μεγέθους  Α4,  για
αρχειοθέτηση σε κλασέρ.

39. Διαχωριστικά  πλαστικά  αριθμητικά  10  θεμάτων,  μεγέθους  Α4,  για
αρχειοθέτηση σε κλασέρ.

40. Διαχωριστικά  πλαστικά  αριθμητικά  20  θεμάτων,  μεγέθους  Α4,  για
αρχειοθέτηση σε κλασέρ.

Αναλώσιμα Είδη Γραφείου 
41. Σελιδοδείτες  πλαστικοί διαστάσεων  12χ41  mm περίπου  διαφόρων

χρωμάτων ( συσκ. 5χ26 τμχ ) 
42. Χάρτινη  θήκη  για  CD &DVD συσκευασία 100 τεμ.
43. Στυλό διαρκείας τύπου BIC crystal διάφορα χρώματα .
44. Στυλό διαρκείας τύπου FABER διάφορα χρώματα.
45. Στυλό διαρκείας με βάση.
46.  Μπλόκ σημειώσεων 50 φύλλων λευκές σελίδες μέγεθος Α4 βάρους 60 γρ.
47. Μπλόκ σημειώσεων  50 φύλλων με γραμμές μέγεθος Α4  βάρους 60 γρ .
48. Μαρκαδόρος χοντρής γραφής με πάχος γραφής 1,5 -3 mm , ανεξίτηλος , να

στεγνώνει γρήγορα  σε διάφορα χρώματα.
49. Μαρκαδόρος υπογράμμισης τύπου  STABILO BOSS κατάλληλος για όλα τα

είδη χαρτιού      σε διάφορα χρώματα.
50. Μαρκαδόρος  ανεξίτηλος  μεγάλης διάρκειας σε διάφορα χρώματα .
51. Διορθωτική ταινία πλάτους 5 mm & 6mm.
52. Διορθωτικό (μονό),   τύπου  blanco με  τέλεια  επικάλυψη,  να  στεγνώνει

γρήγορα και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
53. Διαλυτικό  διορθωτικού  υγρού τύπου blanco.
54. Διαφάνεια σχεδίου ρολλό πλάτους 90 εκ.   
55. Μολύβι γραφίτη μαύρο (τύπου FABER), Νο 2. 
56. Γομολάστιχα λευκή (τύπου  STAEDTLER),  για μολύβι,  κατάλληλη για  χαρτί

σχεδίασης ιδιαίτερα διαφανές. 
57. Διάφανο film ρολό  90χ45 εκ βάρος 80 γρ  
58. Ριζόχαρτο χαρτί 90 εκ πλάτος  σε φύλλα.  
59. Χαρτιά σχεδίου για plotter A2 ( σε πακέτο ).
60. Χαρτί σχεδίου για plotter σε ρολό πλάτους 60  εκ και μήκους 50μ  βάρους 80

γρ .
61. Χαρτί σχεδίου plott er  σε ρολό πλάτους 90 εκ μήκους 50 μ βάρους 80 γρ.
62. Μπλοκ  αυτοκόλλητα  σημειώσεων  (τύπου  Post-it)  κίτρινα,  διαστάσεων

50x75mm περίπου , πακέτο των 100 φύλλων περίπου, να κολλούν σ’ όλες τις
επιφάνειες και να αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν κόλλα. 

63. Μπλοκ  αυτοκόλλητα  σημειώσεων  (τύπου  Post-it)  κίτρινα,  διαστάσεων
75x75mm περίπου , πακέτο των 100 φύλλων περίπου, να κολλούν σ’ όλες τις
επιφάνειες και να αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν κόλλα. 

64.  Ξηρογραφικό χαρτί Α4 160 γρ χρώματος σιέλ.
65. Ξηρογραφικό χαρτί Α4 160γρ χρώματος κίτρινου.
66. Κολλητική ταινία γαλακτώδης  3m,  διαστάσεων 19x33mm περίπου, ειδική

για φωτοτυπίες, με δυνατότητα γραφής πάνω στην ταινία.
67. Κολλητική ταινία γαλακτώδης  διαστάσεων 50x60mm περίπου, ειδική για

φωτοτυπίες, με δυνατότητα γραφής πάνω στην ταινία. 



68. Λάστιχα  κρεπ  διάφορα,  μεγέθους  από  0,20mm έως  110mm,  μεγάλης
αντοχής και ελαστικότητας, σε συσκευασία των 1.000gr. 

69. Λάστιχα  κρεπ  φαρδιά,  μεγέθους  10mm,  μεγάλης  αντοχής  και
ελαστικότητας, σε συσκευασία των 1.000gr. 

70. Ψαλίδι γραφείου 17cm,  ανοξείδωτο, με πλαστική επένδυση στη λαβή για
καλύτερο κράτημα, μεγάλης αντοχής. 

71. Κοπίδι πλαστικό με λάμα 9mm  
72. Συνδετήρες εγγράφων  28mm κυτίο των 100 τεμαχίων περίπου. 
73. Συνδετήρες εγγράφων 50 mm  κυτίο των 50 τεμαχίων περίπου. 
74. Συνδετήρες εγγράφων 70 mm κυτίο των 50 τεμαχίων περίπου. 
75. Πινέζες χρωματιστές, κυτίο των 120 τεμαχίων περίπου.
76. Σύρματα  συρραφής  (τύπου  MAESTRI 126-24/6),  κατάλληλα  για  μηχανές

χειρός, σε κυτίο των 1.000 τεμαχίων περίπου. 
77. Σύρματα  συρραφής  (τύπου  MAESTRI 2000/64),  κατάλληλα  για  μηχανές

χειρός, σε κυτίο των 1.000 τεμαχίων περίπου. 
78. Σύρματα συρραφής για επιτραπέζιο συρραπτικό (με δυνατότητα συρραφής

180-200 φύλλα),  κατάλληλα για μηχανές επιτραπέζιες,  σε κυτίο των 1.000
τεμαχίων περίπου. 

79. Αποσυρραπτικό  “καβουράκι”,  για  αποσυρραφή  εγγράφων,  με  ισχυρά
ελατήρια. 

80. Ταμπόν μεταλλικό  κουτί μικρό (τύπου HORSE). 
81. Μελάνι για ταμπόν με ράμφος  μπουκαλάκι πλαστικό τύπου  HORSE.
82. Κόλλα ρευστή  τύπου HUH stick.

 Αναλώσιμα Η/Υ, Είδη Μηχ/σης. 

83. Μελανοταινίες (καρούλι) για calculator CANON MP1211-DLE.  
84. Μελανοταινίες (καρούλι) για calculator NATIONAL ELECTRONICS 1213 E.
85. Μελανοταινίες (καρούλι) για calculator CITIZEN CX-185.  
86. Μελανοταινίες (καρούλι) για calculator  CITIZEN  440PP .
87. Μελανοταινίες (καρούλι) για calculator CITIZEN  350  DP .
88. Μελανοταινίες (καρούλι) για calculator CASIO  HR-200  TEC.
89. Μελανοταινίες (καρούλι)  για  calculator  CASIO  HR – 150  TEC.
90. Stick USB ( Flash drivers )  32 GB .
91. Stick USB ( flash drivers) 64 GB .
92. CD-R 700 MB συσκ. 50 τεμαχίων.

 Χαρτιά, Έντυπα Λογιστηρίου.

93. Φωτοτυπικό  χαρτί  Α4 πακέτο  500 φύλλων  λευκό.
94. Φωτοτυπικό  χαρτί  Α3  πακέτο  500  φύλλων λευκό .
95. Χαρτί πάπυρος 180 gr/m.
96. Χαρτοταινία για calculator CANON MP1211-DLE, κυτίο των 10 τεμαχίων. 
97. Χαρτοταινία για calculator NATIONAL  ELECTRONICS  1213E ,  κυτίο των 10

τεμαχίων. 
98. Χαρτοταινία για calculator CITIZEN CX-185, κυτίο των 10 τεμαχίων. 
99. Χαρτοταινία για calculator CITIZEN 440PP, κυτίο των 10 τεμαχίων. 
100. Χαρτοταινία για calculator CITIZEN 350DP, κυτίο των 10 τεμαχίων. 



101. Χαρτοταινία για calculator CASIO  HR-200TEC, κυτίο των 10 τεμαχίων.
102. Χαρτοταινία για calculator CASIO  HR-150TEC, κυτίο των 10 τεμαχίων.
103. Κύβοι  κολλητοί και  χαρτάκια  κύβων  με  χρωματιστά  φύλλα  9x9,  σε

συσκευασία των 500 φύλλων περίπου.   *
104. Φύλλο  πλαστικοποίησης  Α4 πακέτο 100 τεμ .
105. Φύλλο  πλαστικοποίησης Α3 πακέτο 100 τεμ  .
106. Τετράδιο  σπιράλ  ΡΡ  2  θεμάτων  17Χ25  εκ, 80  φύλλων  περίπου,  με

σκληρό  γυαλιστερό  εξώφυλλο  και  χαρτί  υψηλής  ποιότητας.  Με  χαρτί
περφορέ  για  εύκολη  κοπή  των  φύλλων  μετά  τη  χρήση,  με  ριγέ
γραμμογράφηση,  με  οπές  στο  πλάι  για  εύκολη  αρχειοθέτηση  σε
ντοσιέ/κλασέρ.

107. Τετράδιο  ΡΡ 3 θεμάτων Α4 , διαφανές εξώφυλλο  .
108. Τετράδιο  ΡΡ 4 θεμάτων  17χ125 εκ .
109. Σπιράλ βιβλιοδεσίας  μεταλλικό  Α4  5-6,5 mm.
110. Κόλες αναφοράς  πακέτο 400 τεμ.

ΟΜΑΔΑ Β΄
Εντυπα και εκτυπώσεις
      

1. Φάκελοι αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι με τίτλο16χ23εκλευκοί. 
2. Φάκελοι  αλληλογραφίας  αυτοκόλλητοι   με  τίτλο  16χ23  εκ  λευκοί

πολυτελείας .
3. Φάκελοι  αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι με τίτλο  11,4χ23 εκ  λευκοί  χωρίς

παράθυρο.
4. Φάκελοι  αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι  με  τίτλο  11,4χ23  εκ  λευκοί   με

παράθυρο.
5. Φάκελοι  αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι με τίτλο 31χ41 εκ λευκοί .
6. Φάκελοι αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι  με τίτλο  διαστ. 23Χ32 εκ κίτρινοι.
7. Φάκελοι αλληλογραφίας  αυτοκόλλητοι  διαστ. 23χ32 εκ  Α4  λευκοί .
8. Φάκελοι αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι με τίτλο  διαστ. 23χ32 εκ λευκοί .
9. Φάκελοι Δημοτολογίου οικ. Μερίδων 35χ25 λευκοί με λογότυπο.
10. Φάκελλοι  αλληλογραφίας  αυτοκόλλητοι  με  τίτλο   16χ23  εκ  λευκοί  με

διαφανές παράθυρο.
11. Εντυπα (  μεμονωμένες σελίδες με κείμενο σε χαρτί αυτοκόλλητο Α4 )  σε

τριχρωμία (αφορά εγκαταλελειμμένα  αυτοκίνητα ).
12. 12. Μπλόκ 50 σελίδων   καρμπονιζέ  που κόβεται στην άκρη 35χ24 εκ με

κείμενο.
13. ( συγκεντρωτική κατάσταση πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων -γραφείο 

προσωπικού ).
14. Φύλλα  διπλά μηχανογραφικό χαρτί.
15. Βιβλία 200 σελ 30χ25 (χοντρό εξώφυλλο ).
16. 15 . Βιβλία 100 σελ 25χ22 ( χοντρό εξώφυλλο ).
17. Βιβλία ευρετήρια με χοντρό εξώφυλλο 30χ25 εκ 200 σελ.
18. Βιβλίο αποθήκης μη αναλώσιμου υλικού 100 φ 25χ34,50 χοντρό εξώφυλλο 

με διαγράμμιση .
19. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας  50 φύλλων .
20. Βιβλίο εκθέσεων ληξιαρχείου Α4  με χοντρό εξώφυλλο 200 σελ.



21. Βιβλίο δήλωσης τέλεσης πολιτικού γάμου Α4 με χοντρό εξώφυλλο 200 σελ .
22. Βιβλίο αδειών γάμου 25χ35 με χοντρό εξώφυλλο.
23. Βιβλίο διεκπεραίωσης  εγγράφων πρωτοκόλλου 17χ25 φύλλα 100  ΚΑ 526.
24. Μπλόκ 50 φύλλων Διπλότυπο είσπραξης καρμπονιζέ 24χ28 εκ .
25. Διπλότυπο είσπραξης μηχανογραφικό (  Δήμος) σειρά 1 φύλλα 1000.
26. Διπλότυπο είσπραξης μηχανογραφικό ( κοιμητήριο ) σειρά 2 φύλλα 1000.
27. Διπλότυπο είσπραξης μηχανογραφικό  Διεύθυνσης πολιτισμού –αθλητισμού

σειρά 3-4 & 5 φύλλα 1000.
28. Τριπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης μηχανογραφικό 500 φύλλα 34χ28.
29. Διάφορα βιβλία ληξιαρχείου.
30. 29.Βιβλίο Δημοτολογίου 45χ55 σταχωμένο 300 σελίδων.
31. Μπλόκ Ιθαγένειας Δημοτολογίου Διπλότυπο 20χ30 καρμπονιζέ σταχωμένο 

50χ2 φύλλα .
32. Δελτίο εισαγωγής υλικού 100 φύλων 24χ17 .
33. Δελτίο εξαγωγής υλικού  100 φύλων 24χ17 .
34. Βιβλίο αποθήκης υλικού 25χ34,5 χοντρό εξώφυλλο 100 φύλα .
35. Διπλότυπο δελτίο εσωτερικής διακίνησης 13χ19 εκ αυτογραφικό
36. Μηχανογραφικό χαρτί 11χ15 ( 2000 Φ ).

ΟΜΑΔΑ Γ΄
Εντυπο υλικό βρεφονηπιακών σταθμών

1. Δελτία εισαγωγής υλικού 100 φύλλων 24χ 17.
2. Δελτία εξαγωγής υλικού  100 φύλλων  24χ17 .
3. Βιβλίο παρουσίας προσωπικού 100 φύλλων  20χ27,5 εκ χοντρό εξώφυλλο .
4. Βιβλίο συσσιτούντων 100 φύλλα 25χ34,5 εκ χοντρό εξώφυλλο .
5. Βιβλίο αποθήκης αναλώσιμου και μη υλικού 100 φύλλων 25χ34,5 χοντρό 

εξώφυλλο .
6. 6. Βιβλίο διδαχθείσης ύλης 50 φύλλων 20,5χ28 εκ     χοντρό εξώφυλλο.
7. Βιβλίο μητρώου νηπίων 100 φύλα 25χ30 χοντρό εξώφυλλο με  με εσωτερική

διαγράμμιση.
8. Μπλόκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αυτογραφικό 10χ19 εκ .
9. Ατομικές καρτέλες υγείας  παιδιών διαστ. 19χ21,5 εκ  σκληρό χαρτί με  

πεδία γραφής στοιχείων .
10. Βιβλίο παρουσίας παιδιών 100 φύλλων 20χ27,5 εκ χοντρό εξώφυλλο  .

ΟΜΑΔΑ Δ΄ & Ε΄
 Εποπτικό υλικό  βρεφονηπιακών σταθμών & είδη δημιουργικής απασχόλησης 
υπηρεσιών Πολιτισμού και αθλητισμού 
                                           
1. Η πλαστελίνη εύπλαστη μη τοξική, να διατηρεί το σχήμα που της δίνουν, να μην

ξεραίνεται, να μην κολλάει στα χέρια να μην αφήνει χρώμα και να μην λερώνει, 
σε δέκα χρώματα . 

2. Η τέμπερα, απλή και μεταλιζέ  συσκευασίας 500 m.l. σε διάφορα χρώματα, 
παχύρρευστη πρώτης ποιότητας με μεγάλη καλυπτικότητα, μη τοξική να μην 
λερώνει, να ξεπλένεται εύκολα με νερό, να δουλεύεται με πινέλο και να 
αραιώνεται με νερό. Κατάλληλη για χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πηλό γύψο, γυαλί 
κ.λ.π. τοποθετημένη σε άθραυστα πλαστικά μπουκάλια με ειδικό στόμιο μικρής 
ροής και καπάκι ασφαλείας. 



3. Οι μαρκαδόροι λεπτοί  και χονδροί  ζωγραφικής σε συσκευασία που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ειδικοί για σκληρή χρήση από 
μικρά παιδιά, μεγάλης διάρκειας, με μύτη που δεν καταστρέφεται ακόμη και αν 
χτυπηθεί, να μην ξηραίνονται ακόμη και αν μείνουν χωρίς καπάκι, να 
ξεπλένονται εύκολα με νερό και να έχουν ειδικό αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας 
που εκμηδενίζει τα ατυχήματα από πνιγμό. 

4. Μαρκαδόροι χοντρής γραφής   τεμάχιο σε διάφορα χρώματα ανεξίτηλοι  & 
απλοί.

5. Μαρκαδόροι  χρυσοί -ασημένιοι  ανεξίτηλοι  λεπτής και χοντρής γραφή.
6. Μαρκαδόροι χρυσοί -ασημένοι  ανεξίτηλοι χοντροί –λεπτοί.
7. Μαρακαδόροι χοντροί γραφής ανεξίτηλοι διάφορα χρώματα.
8. Μαρακαδόροι υπογράμμισης  τύπου  stabilo boss .
9. Τετράδιο 3 θεμάτων με σπιράλ μεγάλο.
10. Οι ξυλομπογιές  λεπτές – χονδρές ειδικές για χρήση από παιδιά με μύτη που 

δεν σπάει, σε τριγωνικό σχήμα για να διευκολύνει τα παιδιά στο πιάσιμο.
11. Κρυσταλική κόλλασυσκευασίας  500 γρ σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό Α΄ ποιότητας  μη τοξική κατάλληλη για χρήση και από παιδιά.
12. Ψαλίδια  χειροτεχνίας μικρά – μεγάλα με πλαστική λαβή σε διάφορα χρώματα 

με στρογγυλοποιημένες μύτες για την αποφυγή ατυχημάτων για κοπή χαρτιού 
13. Ασημόσκονη – Χρυσόσκονη σε μορφή κόκκου άμμου σέτ πέντε χρωμάτων 

( ασημί – χρυσό – κόκκινο – μπλέ – πράσινο ). 
14. Κόλλα τύπου ATLACOL 300 γρ καθαρή Α΄ποιότητος  κατάλληλη για χρήση από 

παιδιά.
15. Κόλλα ρευστή τύπου  UHU  μεγάλο και  μεσαίο μέγεθος με καπάκι ασφαλείας  

μη τοξική κατάλληλη για παιδιά.
16. Κόλλα τύπου  UHU σωληνάριο  stick μη τοξική.
17. Gliter  διάφορα χρώματα σε πλαστική συσκευασία .
18.  Κηρομπογιές  μεγάλες μαλακές μη τοξικές απλές και λαδιού .
19.  Λαδοπαστέλ 12 τεμ τύπου AVANT.
20. Καπαρόλ  (πρώτη ύλη )  συσκ. 1 κλ
21. Blue tac.
22. Ταινίες διπλής όψεως .
23. Σύρμα για κατασκευές  3mmx80m.
24. Σύρμα κηπουρικής.
25. Ολα τα είδη χαρτονιών  να είναι στις διαστάσεις και το είδος  που ορίζεται  από

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό , καλής ποιότητας ,ανεξίτηλα.
26. Χαρτί γκοφρέ διάφορα χρώματα σε ρολο ανεξίτηλο. 
27. Πινέλα  ζωγραφικής  διάφορα  μεγέθη από  χοντρή  τρίχα  για  μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής  με ξύλινη λαβή.
28. Πινέλα ακρυλικά  με ξύλινη λαβή διάφορα μεγέθη.
29.  Χόρτο σε δέματα διάφορα χρώματα .
30. Χαρτί Α4 πακέτο 500 φύλλων  λευκό.
31. Χαρτί Α3 πακέτο 500 φύλλων  λευκό.
32. Χαρτί Α4 χρωματιστό 500 φύλλων διάφορα χρώματα .
33. Χαρτί Α4 πακέτο 250 φύλλων χρωματιστό βάρους 160 γρ ανά φύλλο .
34. Χάντρες σακουλάκια διάφορα σχέδια .
35. Ξύστρες πλαστικές διπλές για χοντρό και ψηλό μολύβι .
36. Πινέζες χρωματιστές διάφορα χρώματα κουτί 120 τεμ, περίπου .



37. Χαρτόνι οντουλέ ρολό 10 μ.
38. Χαρτόνι άσπρο σκληρό  70χ100 εκ .
39. Χαρτί μέτρου λευκό και μπλέ ρολό 10 μ .
40. Χαρτί μέτρου τεμάχιο 1 μ.  
41. Μπαλόνια μεσαία συσκ. 10 τεμ. Διάφορα χρώματα .
42. Χρώματα σπρέϊ ακίνδυνα για τον άνθρωπο 150ml .
43. Κορδέλα ύφασμα διάφορα χρώματα φάρδους 2 εκ. ( καρούλι 5 μ ).
44. Καβαλέτο με προέκταση από  ανθεκτικό ξύλο .
45. Φίμο  διάφορα χρώματα συσκ. 57 γρ  .
46. Κόνες αγιογραφίας  ακίνδυνα για τον άνθρωπο ανεξίτηλες .
47. Πυροχρώματα  διάφορα  μη τοξικά .
48. Σφραγίδες  και  καλούπια   σύμφωνα   με  το  είδος  και  τις  διαστάσεις  του

ενδεικτικού προϋπολογισμού.
49. Σμάλτο διάφορα  χρώματα  σύμφωνα  με  τις  συσκευασίες  του  ενδεικτικού

προϋπολογισμού .
50. Μπαντανάς  συσκ. 1 κλ.
51. Οξείδια διάφορα χρώματα σύμφωνα με τις συσκευασίες του προϋπολογισμού .
52. Γομαλάκα ξανθή συσκ. 100 γρ και λευκή 200 γρ .
53. Ανθρακ. Χαλκός συσκ. 200 γρ .
54. Κοβάλτιο  συσκ 200 γρ .
55. Σετ λάμες και πηλού σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό .
56. Σετ  πηλού  technic-design blok .
57. Επιφάνεια υφής πηλού .
58. Σχέδια σε πηλό  jewerly shapes  .
59. Σετ κοφτικά πηλού 2,5 έως 3,5 cmgep 10 tm .
60. Σέτ κατασκευής χαντρών  scaipey .
61. Ακρυλικό χρώμα άσπρο μη τοξικό.
62. Βερνίκι σατινέ αγιογραφίας  ανεξίτηλο μεγάλης διάρκειας .
63. Βερνίκι μάτ υγρό συσκ. 300 γρ .
64. Μπλόκ ζωγραφικής ακουαρέλα Νο4 .
65. Θερμοκόλλα σιλικόνης μεγάλης αντοχής μη τοξική.
66. Πιστόλι σιλικόνης  πλαστική λαβή 230volt .
67. Συρραπτικό ξύλου 6-10 mm πλαστική λαβή .
68. Συραφίδες  για συραπτικό  ξύλου 6-10 mm  μεγάλης αντοχής .
69. Καλούπι push moid bezel.
70. Καλούπι  push moid woman
71. Σφραγίδα hd 10x10 cm net  effect.
72. Μεταλλόφωνο  μουσικό όργανο  25 νότες  40 εκ. 
73. Ταμπουρίνο  μουσικό όργανο  ξύλινη βάση με κοπανάκι.
74. Ξυλάκια μουσικά  40χ40.
75. Πίνακας συνεδριών με τρίποδο 60χ90εκ.
76. Μπλόκ για πίνακα συνεδριών 50 φύλλων διαστάσεων 58,5χ81 εκ .
77. Σέτ face painting 20 τεμ χ 6 χρώματα.
78. Πηλός λευκός συσκ. ½ kg.
79. Σύρμα πίπας συσκ 50 γρ.
80. Φτερά –πούπουλα συσκ. 50 γρ.
81. Γλωσσοπίεστρα λεπτά χρωματιστά σκ. 100 τεμ .
82. Γλωσσοπίεστρα χοντρά χρωματιστά συσκ. 80 τεμ.



83. Σπάγγος καρούλο καναβίνος  100 γρ .
84. Αφρώδες υλικό φύλλο 30χ40 εκ .
85. Δακτυλομπογιές  πλαστικό μπουκάλι συσκ. 6 χρωμάτων  χ 100 γρ  μη τοξικές

κατάλληλες για παιδιά , με εύκολο ξέπλυμα .
86. Ρολό ζωγραφικής  σετ 4 τεμ .
87. Φόρμες πλαστελίνης συσκ. 8-10 τεμ με πλάστες  .
88. Λινάτσα τεμάχιο 50χ100 εκ.
89. Φελλός ρολό 8 μ φάρδους 50 εκ .
90. Πον-πόμ συσκ. 200 γρ .
91. Ξυλάκια για σουβλάκια γίγας  συσκ. 50 τεμ και  κανονικά συσκ. 100 τεμ.
92. Φάκελοι  pres-pan με λάστιχο διαστ. 25χ35 εκ.
93. Ζελατίνες διαφανείς  Π-Α4.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄
Γραφική ύλη για παιδιά απόρων οικογενειών ΚΑ 15.6612.0002    CPV   37800000-6

1. Σετ Μολύβια 6 τεμ. σκληρότητας ΗΒ.
2. Σετ χρωματιστά μολύβια (ξυλομπογιές)  12 τεμ.
3. Σετ μαρκαδόροι χρωματιστοί 12 τεμ. 6mm.
4. Γομολάστιχα λευκή (τύπου  STAEDTLER),  για μολύβι,  κατάλληλη για  χαρτί

σχεδίασης ιδιαίτερα διαφανές
5. Ξύστρα μεταλλική ή πλαστική.
6. Μπλόκ ζωγραφικής διαστάσεων 17*25
7. Τετράδιο μπλέ ριγέ με χάρτινο εξώφυλλο 50 φύλλων
8. Στυλό διαρκείας τύπου FABER διάφορα χρώματα.
9. Τετράδιο τριών(3) θεμάτων Α4.

    Ομάδα z
          Προμήθεια  αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης

Τα  αναλώσιμα  των  μηχανημάτων  (φωτοτυπικών,  τηλεομοιοτυπικών  και
εκτυπωτών)  θα  είναι  τα  αυθεντικά του  κατασκευαστή  ή  συμβατά
ανακατασκευασμένα. Ειδικά για τα αναλώσιμα της Ομάδας Δ με Α/A Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού  12  έως  17 απαιτούνται  αποκλειστικά   τα  αυθεντικά του
κατασκευαστή.

Κάθε  προμηθευτής  που  λαμβάνει  μέρος  στο  διαγωνισμό  οφείλει  να
προσκομίσει  επί  ποινή αποκλεισμού   στον  σφραγισμένο φάκελο με  την  ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στην
οποία  θα  δηλώνεται  ότι  ο  κατασκευαστής  των  αναλωσίμων  διαθέτει  από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης τα εξής πιστοποιητικά ευρισκόμενα σε ισχύ:

α) ISO 9000:2008 ή ανώτερο
β) ISO 14000:2004 ή ανώτερο



γ) ISO 19752 και ISO 19798
Η  ανωτέρω  Υπεύθυνη  Δήλωση  προσκομίζεται  μόνον στην  περίπτωση

προσφερόμενων συμβατών ανακατασκευασμένων αναλωσίμων

2)   Αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών ISO  μεταφρασμένα επίσημα
στην ελληνική γλώσσα.

3)    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό
στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Η  ημερομηνία λήξης (use before) θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 1 (ενός)
έτους από την ημερομηνία παραλαβής του αναλωσίμου.

β)  Σε  οποιαδήποτε  δυσλειτουργία,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
αντικαταστήσει το ελαττωματικό αναλώσιμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ)  Σε  περίπτωση  βλάβης  εκτυπωτών/φωτοτυπικών/fax,  η  οποία
αποδεδειγμένα  οφείλεται  σε  διαρροή  μελανιού  στο  εσωτερικό  των  παραπάνω
μηχανημάτων,  ο ανάδοχος μετά από έκθεση του αρμοδίου τμήματος του Δήμου
αναλαμβάνει  το  κόστος  για  την  επισκευή  και  τον  καθαρισμό  των  μηχανημάτων
αυτών,  συμπεριλαμβανομένων  των  μεταφορικών  από  και  προς  την  υπηρεσία
εγκατάστασης του μηχανήματος.   

                                          Αγ. Ανάργυροι,    15-4-2021                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                   Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο.Υ

                                        ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                   ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΤΣΑ
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