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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 
«Ειδών Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των δημοσίων φορέων. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά  

2.1.1. Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι αρίστης 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. 

2.1.2. Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των 
προϊόντων σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ, ο Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή 
άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια συγκεκριμένων προϊόντων. 

2.1.3. Στα είδη γραφικής ύλης μπορούν να περιλαμβάνονται τα είδη του παρακάτω πίνακα, ο 
οποίος στην εκάστοτε διακήρυξη θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικότερες ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Μαζί με τον πίνακα θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα και το περιεχόμενο της 
παρ. 2.2 των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ 

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ: 
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 
AΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ(ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ) 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 100 ή 200 φύλλων, διαστάσεων 21x30cm ή  25x35cm 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 100 φύλλων, διαστάσεων 20x30cm ή 25x35cm 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 100 ή 200 φύλλων, διαστάσεων  43x58cm. 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100φύλλων,  διαστάσεων  21x29cm ή 17x25cm. 

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ διαστάσεων  11.8 x  14.3 cm,   ύψος 15 cm 

ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ διαστάσεων 21x15cm 

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ: 
ΛΕΥΚΗ διαστάσεων  τουλάχιστον 3,5x1,5cm. 
ΔΙΧΡΩΜΗ (ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ) 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ Α4: 
Διαφάνειες τύπου Π :  Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων, πάχους 0.05mm, 0.09mm μεγέθους Α4 και 
χωρητικότητα 40 φύλλων. 
Διαφάνειες τύπου L: Η χωρητικότητα τους να είναι τουλάχιστον 40 φύλλα μεγέθους Α4 και να 
διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων. 

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ 
Περφορατέρ  γραφείου μικρό 
Περφορατέρ γραφείου μεγάλο 

ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ 20ML 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: 
ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ  
ΣΕ ΣΤΥΛΟ 
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ΣΕ ΣΕΤ 

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ  Ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: 
Διαχωριστικά  αριθμητικά  πλαστικά  Α4  1-20 
Διαχωριστικά χρωματιστά 5 θεμάτων 
Διαχωριστικά αλφαβητικά α-ω πλαστικά-χάρτινα 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 99,1Χ67,7 mm (πακέτο 100 φύλλων),  
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 70Χ42 (πακέτο 100 φύλλων) 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ διαστάσεων  12x9cm (για βάση  διαστάσεων 15x21cm). 

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ διαστάσεων 10x10x10cm 

ΘΗΚΕΣ CD:  
ΧΑΡΤΙΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΚΛΑΣΕΡ – ΝΤΟΣΙΕ: 
Κλασέρ 4/32 
Κλασέρ  8/32  
Ντοσιέ με 2 κρίκους πλαστικό Α4 
Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο 25x35 πρεσπάν 
Ντοσιέ Δίφυλλο 25x35 μανίλα 
Nτοσιέ  χάρτινο δίφυλλο με έλασμα  
Ντοσιέ πιάστρα  σεμιναρίων 31,5x22,5cm 
Ντοσιέ από πλαστικό με διαφανείς (ζελατίνες) θήκες  Α4 με 60, 100 θήκες 

ΚΟΛΛΑ: 
stick 
 ρευστή γενικής χρήσης 

ΚΟΠΙΔΙΑ μήκους 13-18cm και μεταλλική λάμα μήκους περίπου 9cm. 

ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΣΕΛΟΤΕΪΠ 
Κολλητική ταινία διάφανη διαστάσεων  12-18mm x 33 m. 
Κολλητική Ταινία Γαλακτώδης διαστάσεων πλάτος 19mm x μήκος 33m. 

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 
Κουτί αρχείου με λάστιχο 25x35x5cm 
Κουτί αρχείου με λάστιχο 25x35x8cm 
Κουτί αρχείου με λάστιχο 25x35x12cm 

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ: 
ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ  
ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΕΦΑΛΗ 

ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ:  32mm, 41mm, 51mm  

ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 10cm,30cm 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: 
Πλατιά  λάστιχα πρόσδεσης  
 Λεπτά λάστιχα πρόσδεσης 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΜΥΤΗ πάχους 0,5-0,7 mm 

ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ ΗΒ  

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ διαμέτρου 0,5 -0,7mm 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ: 
ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ διαστάσεων  9,7 x10 cm 

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 

ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ διαμέτρου 60-75mm 
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ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΑ 

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΡΙΖΟΧΑΡΤΑ 44gr. 0,60Χ30m 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
Συνδετήρες Μεταλλικοί περίπου 26mm, 28mm, 32mm, 50mm και 77mm 

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ  
Δύο – τριών γραμμών ( Ξύλινη ή αυτόματη) 
Τεσσάρων  – Πέντε γραμμών (Ξύλινη ή αυτόματη) 
Στρογγυλή (Ξύλινη ή αυτόματη) 
ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  διαστάσεων 48x12mm περίπου 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
Συρραπτικά μικρά (12 φύλλων)  
Συρραπτικά μεγάλα (25φύλλων) 
Συρραπτική μηχανή (ΓΙΓΑΣ) 

ΣΤΥΛΟ: 
Στυλό διαρκείας  
Στυλό με βάση 
Στυλό διαρκείας με κουμπί και λάστιχο 
Στυλό διάφανο εξαγωνικό με καπάκι  
Στυλό διαρκείας εξαγωνικό δίχρωμο  

ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ ή ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
Σύρματα συρραπτικού Νο 126 (24/6) 
Σύρματα συρραπτικού Νο 128 (24/8) 
Σύρματα συρραπτικού Νο 64 

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 
ΤΑΜΠΟΝ Νο1 
ΤΑΜΠΟΝ Νο 2 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ: 
ΣΠΙΡΑΛ Α4 ΡΙΓΕ -1,2,3,4,5 θέματα  
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 50φ ΜΠΛΕ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ με κρίκους  

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ: 
Φάκελος με κορδόνια και αυτιά 25x35x8 (12), 30x40x8, πανόδετο. 
 Φάκελος με κορδόνια  χωρίς αυτιά 25x35x8cm (12cm), 30x40x8 , πανόδετο. 
Φάκελος με αυτιά και λάστιχο (prespan), 25X35mm 
Φάκελος με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημένος (δίφυλλος) 
Φάκελος απλός (δίφυλλος) 
Φάκελος χάρτινος με αυτιά απλός  
Φάκελος αρχείου με κούμπωμα 
Φάκελος αρχείου κρεμαστός 
φάκελος πλαστικοί με ράχη και λάστιχο,  
φάκελος τύπου box 

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ αυτοκόλλητοι: 
Φάκελος αποστολής λευκός 16x23cm , 11x23 cm  
Φάκελοι με παράθυρο  11x23 cm, 
Φάκελος ενισχυμένος με αεροφυσαλίδες  11x16,5cm,27x36cm,12x21,5cm,18x26,5cm 

ΧΑΡΑΚΕΣ: 
 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ  
ΧΑΡΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ,ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: 
Σε κύβο διαστάσεων 90 x 90 mm 
Σε μπλοκ, 
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Αυτοκόλλητα  χαρτάκια σημειώσεων  διαστάσεων 75Χ75mm 400φύλλων, 51x76cm Κίτρινα, 50x50cm 
πολύχρωμα . 
 

ΨΑΛΙΔΙΑ 

CD (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 700MB, ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80MIN) TΩΝ 50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

DVD R ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,7GB TΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

2.2.1. Τα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις 
προηγούμενης χρήσης. 

Ειδικότερα, και συμπληρωματικά της παρ. 2.1.3, ισχύουν τα εξής: 

2.2.2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ (στρόγγυλο αυτοκόλλητο με οπή) 

Οι αυτοκόλλητες ροδέλες να είναι κατάλληλες για ενίσχυση των οπών τοποθέτησης φύλλων 
σε ντοσιέ. Να είναι διάφανες ή λευκές και να διατίθενται σε πακέτο των 500 τεμαχίων. 

2.2.3. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

 Αποσυρραπτικό Καβουράκι: Το αποσυρραπτικό καβουράκι να είναι με πλαστική 
επένδυση για εύκολο πιάσιμο στο χέρι. Να μπορεί να αποσυρράπτει εύκολα και 
γρήγορα κάθε τύπου συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το χαρτί.  

 Αποσυρραπτικό Τανάλια: Το αποσυρραπτικό τανάλια να είναι αποσυρραπτική 
μεταλλική πένσα γραφείου χειρός, με ελατήριο και λεπτό στόμιο και να είναι ικανό να 
αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα 
καταστρέφει. 

2.2.4. ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.  

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Το πρωτόκολλο αλληλογραφίας να διαθέτει 16 στήλες (8 ανά σελίδα,) στις οποίες να 
αναγράφονται ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου, ο αριθμός 
εισερχομένου εγγράφου, ο τόπος που εκδόθηκε, Αρχή που το έχει εκδώσει, περίληψη 
εισερχομένου εγγράφου, Διεύθυνση στην οποία δόθηκε, Αρχή στην οποία 
απευθύνεται, περίληψη εξερχομένου εγγράφου, χρονολογία, ημερομηνία 
διεκπεραίωσης, αριθμός διεκπεραίωσης, σχετικοί αριθμοί, φάκελος αρχείου και 
παρατηρήσεις. Να καλύπτεται με χοντρό, σκληρό εξώφυλλο κατασκευασμένο από 
συμπιεσμένο χαρτόνι. 

 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Το βιβλίο πρέπει να έχει ανθεκτικό χοντρό σκληρό εξώφυλλο. 

 
2.2.4.ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

Ο βιβλιοστάτης να διατίθεται σε σετ των 2 τεμαχίων. Να είναι από ανθεκτική μεταλλική 
κατασκευή και χρώματος μαύρου ή καφέ. 

 

2.2.5. ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Η βάση ημερολογίου να είναι ανοξείδωτη, μεταλλική  για επιτραπέζιο ημερολόγιο σε 
φύλλα. Να διαθέτει δύο λαβές με βίδες για εύκολη συναρμολόγηση. 

 
2.2.6. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ  
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 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ. Η γόμα να είναι λευκή, υψηλής ποιότητας που να αφαιρεί 
πλήρως το μολύβι από το κοινό χαρτί,  να μην αφήνει μουτζούρες και να μην  φθείρει 
το χαρτί, να έχει χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται καθαρή. 

 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΧΡΩΜΗ (ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ). Η γόμα να είναι μεικτή, δηλαδή να έχει 
δύο πλευρές: μία πλευρά για να σβήνει μολύβι και μία για μελάνι. Να είναι 
αποτελεσματική και να σβήνει χωρίς μουτζούρες.  

 
2.2.7. ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ Α4 

 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.  

 Θήκες πλαστικές διαφανείς τύπου L 
Οι πλαστικές θήκες τύπου L να είναι ενισχυμένες θήκες Α4, που το άνοιγμα τους να 
είναι ΄’L’΄ και να  φτάνει μέχρι τα μέσα της εξωτερικής πλευράς, εκεί που αρχίζει το 
ενδεικτικό χρώμα, για την εύκολη αφαίρεση και πρόσθεση εγγράφων 

 
2.2.8. ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΕΣ 

 Περφορατέρ  γραφείου μικρό 
Το μικρό περφορατέρ να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 13mm από το 
μέσα άκρο της σελίδας και με απόσταση μεταξύ των τρυπών 80mm για εύκολη 
προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ ή ντοσιέ με 2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται 
μέχρι 10 σελίδες 80γρ. Να περιέχει πλαστικό δοχείο αχρήστων και να έχει διάμετρο 
τρυπών 6 mm. 

 Περφορατέρ γραφείου μεγάλο 
Το μεγάλο περφορατέρ να είναι από μέταλλο και πλαστικό με εργονομικό σχεδιασμό, 
να κάνει διάτρηση 2 τρυπών με απόσταση 80mm μεταξύ τους και με διάμετρο τρυπών 
6 mm για προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς και να είναι 
κατάλληλο για το τρύπημα τουλάχιστον 60 φύλλων με βάθος διάτρησης 12 mm. Η 
μεταλλική κατασκευή του να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση ενώ  να 
διαθέτει και οδηγό διάτρησης φύλλων Α4, Α5 και Α6 για μεγαλύτερη ακρίβεια . Να 
είναι εξοπλισμένο με αντιολισθητική βάση για σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ να 
διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος θέσης για ευκολία αποθήκευσης. Επίσης να διαθέτει  
δοχείο αχρήστων. 

 
2.2.9  ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΕΣ  

Ο δαχτυλοβρεχτήρας να διαθέτει σώμα από πλαστικό και σπόγγο στο εσωτερικό του 
για να κρατά την υγρασία  για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 
2.2.10 .ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ  

Το διαλυτικό χρησιμοποιείται για να αραιώσουμε το διορθωτικό. Το διαλυτικό υγρό θα 
πρέπει να βελτιώνει την απόδοση του διορθωτικού υγρού, ενώ παράλληλα να μην  
περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Το υγρό διαλυτικό να είναι διαφανές, να διατίθεται σε 
πλαστικό φιαλίδιο με πλαστικό καπάκι, στο οποίο να υπάρχει ενσωματωμένο πλαστικό 
στόμιο για να έχει ελεγχόμενη ροή και το περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιστον 
20ml. 

 
2.2.11. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 



ΓΡΑΦΙΚΗ_ΥΛΗ _20112017  Σελίδα 6 

 Διορθωτικό υγρό μονό: Το διορθωτικό να είναι κατάλληλο για χειρόγραφα, 
εκτυπώσεις και fax. Το υγρό διορθωτικό, χρώματος άσπρου, να διατίθεται σε πλαστικό 
φιαλίδιο με πλαστικό καπάκι, στο οποίο να υπάρχει ενσωματωμένο βουρτσάκι. Μέσα 
στο φιαλίδιο να υπάρχει μπίλια ανάμειξης του υγρού. Πρέπει να στεγνώνει γρήγορα 
και το περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιστον 20ml.   

 Διορθωτικό στυλό: Το διορθωτικό στυλό να περιέχει μεταλλική μύτη και το 
περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιστον 7ml. 

 Διορθωτικό σετ: Το σετ διορθωτικού να περιλαμβάνει διορθωτικό υγρό με πινελάκι 
και διαλυτικό, το οποίο να βελτιώνει τη ρευστότητα του διορθωτικού. Το περιεχόμενο 
του διορθωτικού σετ να είναι 20ml το καθένα και να είναι κατάλληλα για όλα τα είδη 
χαρτιού. 

 Διορθωτική ταινία: Η διορθωτική ταινία να είναι λευκού χρώματος, με μήκος 8m και 
πλάτος 5mm. 

 

2.2.12. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 
Ο διαβήτης να είναι απλός στη χρήση, να περιέχει ειδική ρύθμιση για να επιτυγχάνεται 
το επιθυμητό άνοιγμα, το οποίο θα παραμένει σταθερό. Να  συμπεριλαμβάνει θήκη με 
ανταλλακτικές μύτες, οι οποίες να αλλάζουν με ευκολία, και να έχει εργονομικό 
χερούλι για τη δημιουργία κύκλων με μεγαλύτερη ευκολία.  

 
2.2.13.ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α4  

 Διαχωριστικά  αριθμητικά πλαστικά Α4 1-20: Το πλαστικό αριθμητικό ευρετήριο να 
είναι 1-20 θεμάτων. Να προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ Α4 με 2 ή 4 
κρίκους. Να διαθέτει τρύπες στην αριστερή πλευρά για την εύκολη τοποθέτηση των 
εγγράφων σε κλασέρ ή ντοσιέ. Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές 
για την αναγραφή των περιεχομένων για ακόμη πιο εύκολη αναζήτηση. 

 Διαχωριστικά χρωματιστά πλαστικά 5 θεμάτων: Το χρωματιστό ευρετήριο να είναι 
τουλάχιστον 5 θεμάτων από λεπτό και ελαφρύ πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, 
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. Η μπροστινή σελίδα 
να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων για ακόμη πιο 
εύκολη αναζήτηση. 

 Διαχωριστικά αλφαβητικά α-ω πλαστικά-χάρτινα 
Το πλαστικό ή χάρτινο αλφαβητικό ευρετήριο να διαθέτει ελληνικούς χαρακτήρες για 
εύρεση θεμάτων από το Α έως το Ω. Τα φύλλα να έχουν κλιμακωτή διάταξη για να 
εξέχουν από τις υπόλοιπες σελίδες Α4 για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα θέματα . 
Να διαθέτει  τρύπες στο πλάι για να προσαρμόζεται στους περισσότερους τύπους 
κλασιέ και ντοσιέ με 2 ή 4 κρίκους. Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με 
γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων για ακόμη πιο εύκολη αναζήτηση. 

 
2.2.14. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

 Αυτοκόλλητες ετικέτες με διαστάσεις ετικέτας 70 x 42mm (21 ετικέτες ανά φύλλο Α4)  
Οι ετικέτες να είναι υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, να είναι κατάλληλες για όλους τους 
τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Copy), γρήγορης και σταθερής επικόλλησης με 
δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης, χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Να διατίθενται σε 
πακέτο των 100 φύλλων και οι ετικέτες ανά πακέτο να είναι 2100, χρώματος λευκού. 

 Αυτοκόλλητες ετικέτες με διαστάσεις ετικέτας 99,1 x 67,7mm. (8 ετικέτες ανά φύλλο 
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Α4)  
Οι ετικέτες να είναι υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, να είναι κατάλληλες για όλους τους 
τύπους εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Copy), γρήγορης και σταθερής επικόλλησης, με 
δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης, χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Να διατίθεται σε 
πακέτο 100 φύλλων και οι ετικέτες ανά πακέτο να είναι 800,  χρώματος  λευκού. 

 
2.2.15. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ 

Τα εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4 να διαθέτουν κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους 
περίπου 14 cm για να προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. Επίσης να 
διαθέτουν  οπές σε απόσταση 8 cm μεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο-κάλυμμα για 
εύκολη ανάγνωση του εξωφύλλου και δυνατότητα αναγραφής τίτλου στην ετικέτα που 
θα διαθέτει στην αριστερή του πλευρά και τέλος να διαθέτει αδιαφανές οπισθόφυλλο. 
Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 
2.2.16. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 

Το ημερολόγιο γραφείου να είναι σε φύλλα με δύο οπές, που θα μπαίνουν στην ειδική 
βάση ημερολογίου. Κάθε σελίδα να αντιστοιχεί σε μία ημέρα.  

 
2.2.17. ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

H θήκη για κύβους σημειώσεων να είναι πλαστική και τετράγωνη. 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λευκών φύλλων και να δέχεται ανταλλακτικά. 

 
2.2.18. ΘΗΚΕΣ CD  

Οι θήκες για CD να είναι φάκελοι από πλαστικό ή χαρτί για φύλαξη, μεταφορά και 
αποθήκευση CD και DVD. Να διαθέτουν παράθυρο για ανάγνωση των περιεχομένων 
και να έχουν χωρητικότητα 1 CD. Να διατίθενται σε πακέτο των 50 τεμαχίων. Η χάρτινη 
θήκη να είναι λευκή και η πλαστική θήκη να είναι διαφανής. 
 

2.2.19.ΚΛΑΣΕΡ – ΝΤΟΣΙΕ 

 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 
Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση), με 
στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου 4/32 δηλ. με ράχη 4 εκ., ύψος 32 εκ. 
και πλάτος 28-30 εκ., σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της Υπηρεσίας και να 
έχουν χωρητικότητα έως 450 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα Α4. Να διαθέτουν 
μεταλλική ακμή στη βάση τους 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 δηλ. με ράχη 5.7-8 εκ., ύψος 32 
εκ. και πλάτος 28-30εκ. σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της Υπηρεσίας και 
να έχουν χωρητικότητα έως και 750 φύλλα. 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.  

 Ντοσιέ με 2 κρίκους πλαστικό Α4 
Τα ντοσιέ να είναι από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με δυο κρίκους διαστάσεων περίπου 
31,5cm x25cm και ράχη 2,5cm και να συγκρατούν έως και 40 χαρτιά Α4. Να διατίθεται 
σε διάφορα χρώματα. 
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 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο 25x35 πρεσπάν 
Ανθεκτικό ντοσιέ από χοντρό πρεσπάν. Να διαθέτει τρία εσωτερικά πτερύγια 
συγκράτησης των χαρτιών και να κλείνει με λάστιχο. Επίσης να διαθέτει τυπωμένη 
γραμμογράφηση στο εξώφυλλο και να έχει διαστάσεις 25x35. Να διατίθεται σε 
διάφορα χρώματα εκτός μαύρου και να είναι κατάλληλα για έγγραφα Α4. 

 Ντοσιέ Δίφυλλο 25x35 μανίλα 
Δίφυλλο απλό ντοσιέ από χαρτόνι για μέγεθος φύλλων Α4. 

 Nτοσιέ  χάρτινο δίφυλλο με έλασμα  
Φάκελος από ανθεκτικό χαρτόνι  (μανίλα) για εύκολη αρχειοθέτηση και τοποθέτηση 
σε κρεμαστούς φακέλους που να περιέχει ειδική περιοχή για σημειώσεις στο 
εξώφυλλο. Να είναι κατάλληλος για 15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες και να διατίθεται σε 
διάφορα χρώματα. 

 Ντοσιέ πιάστρα  σεμιναρίων 31,5x22,5cm 
Το ντοσιέ πιάστρα σεμιναρίων να είναι από ανθεκτικό πλαστικό καλής ποιότητας. Να 
διαθέτει μεταλλικό κλιπ για συγκράτηση εγγράφων, να έχει  μέγεθος Α4 και να 
διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 Ντοσιέ από πλαστικό με διαφανείς (ζελατίνες) θήκες  Α4 με 60 ή 100 θήκες .  
Το ντοσιέ να διαθέτει 60 ή 100 διαφανείς θήκες με λεπτές διαφάνειες που δεν 
αλλοιώνουν και δεν κολλάνε πάνω στις φωτογραφίες και τα έγγραφά. Να είναι από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό για μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινή χρήση, επίσης να 
διαθέτει μπροστινή διάφανη θήκη και να είναι κατάλληλο για φύλλα με διαστάσεις Α4. 

 
2.2.20. ΚΟΛΛΑ STICK ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 Κόλλα stick 
Η κόλλα stick να διατίθεται  σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 8  γραμμαρίων, 
να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, μη τοξική σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να είναι 
κατάλληλη για κλείσιμο φακέλων αλληλογραφίας, κόλλημα χαρτιών και χαρτονιών. Να 
μην αφήνει σημάδια. Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει. Να 
απλώνεται εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα από τα χέρια με νερό και από τα ρούχα με 
πλύση στο πλυντήριο και να προσφέρει μόνιμα αποτελέσματα. 

 Κόλλα ρευστή 
Η ρευστή κόλλα να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 20ml, σε 
συσκευασία των 10τμχ., να είναι κατάλληλη για χαρτιά, ξύλο και ύφασμα. Να είναι 
διαφανής ρευστή σε σωληνάριο με καπάκι που δεν την αφήνει να στεγνώσει και να 
απλώνεται εύκολα στο χαρτί και να μην αφήνει σημάδια.  

 
2.2.21.ΚΟΠΙΔΙΑ 

Το κοπίδι να έχει ρυθμιζόμενο μήκος, να διαθέτει  κουμπί ασφαλείας για 
σταθεροποίηση της λάμας με πλαστικό σώμα και πλαστική λαβή. Να είναι κατάλληλο 
για την κοπή χαρτοκιβωτίων, πλαστικών, χαρτονιών κ.α. Να  δέχεται ανταλλακτικές 
λάμες. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 
2.2.22.ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ – ΣΕΛΟΤΕΪΠ 

 Κολλητική ταινία διάφανη 

 Κολλητική ταινία γαλακτώδης. Η υφή της να είναι ματ, κατάλληλη για να γράφεις και 
να τυπώνεις πάνω της. 

 
2.2.23.ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ διαστάσεων 25x35x5cm ή 25x35x8cm ή 
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25x35x12cm 

Τα κουτιά αρχείου να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό χαρτόνι και κατάλληλα για 
αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων Α4. Να διαθέτουν λάστιχα στις άκρες για 
ευκολία μεταφοράς  και ασφαλή αποθήκευση. Να διαθέτουν ετικέτα στη ράχη.  

 
2.2.24.ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ  

 Καρφίτσες ατσάλινες 
Οι ατσάλινες καρφίτσες να είναι ανθεκτικές σε συσκευασία πλαστική των 100τμχ. 

 Καρφίτσες με έγχρωμη κεφαλή 
Οι καρφίτσες με έγχρωμη κεφαλή να είναι από μέταλλο, σε συσκευασία των 100τμχ. 

 
2.2.25. ΚΛΙΠΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM, 41MM, 51MM) 

Τα κλιπς θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν 
χαλαρώνει με τον καιρό, χρώματος μαύρου. 

 Κλιπ μεταλλικά μαύρα-πλάτος 32mm, να συγκρατούν έως 100 φύλλα σε συσκευασία 
10-12τεμαχίων. 

 Κλιπ μεταλλικά μαύρα- πλάτος 41mm, να συγκρατούν έως 120 φύλλα σε συσκευασία 
10-12τεμαχίων. 

 Κλιπ μεταλλικά μαύρα- πλάτος 51mm, να συγκρατούν έως 150 φύλλα σε συσκευασία 
10- 12τεμαχίων. 

 
2.2.26.ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 10cm,30cm 

Το κλιμακόμετρο να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και να έχει μήκος 
30cm. Να διαθέτει  6 κλίμακες  1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 και να είναι 
τοποθετημένο σε σκληρή πλαστική θήκη αποθήκευσης.  

 
2.2.27. ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ  

 Πλατιά λάστιχα πρόσδεσης  
Τα λάστιχα να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη 
εφαρμογή. Να διατίθενται σε κουτί των 500gr. 

 Λεπτά λάστιχα πρόσδεσης 
Τα λάστιχα να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή για άνετη 
εφαρμογή, να είναι διαστάσεων Φ57 90ΜΜ.  Να διατίθενται σε συσκευασία 1kg. 

 
2.2.28. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΜΥΤΗ 

Το μηχανικό μολύβι  να διαθέτει μεταλλική μύτη που να αποσύρεται για την αποφυγή 
του σπασίματος, μεταλλικό κλιπ τσέπης και ενσωματωμένη γόμα στο επάνω μέρος. 
Επίσης να διαθέτει λαβή με λάστιχο για άνετο γράψιμο. 

 
2.2.29. ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ ΗΒ 

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 ΗΒ. 

 
2.2.30.ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 

Οι μύτες για μηχανικό μολύβι να είναι σε συσκευασία των 12 τεμαχίων και 
σκληρότητας HB. 
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2.2.31.ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ  

 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. 

 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα: Επαναγεμιζόμενος μαρκαδόρος πίνακα που να διαθέτει 
πλαστικό στέλεχος και στρογγυλή μύτη. Να καθαρίζει εύκολα από την επιφάνεια του 
πίνακα και να έχει ουδέτερη οσμή. Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε,  Κόκκινο, Πράσινο, 
Μαύρο. Πάχος μύτης: 1-3mm 

 Μαρκαδόροι ψιλής γραφής: Να είναι από ίνες για λεπτομερές γράψιμο χωρίς να 
μουτζουρώνουν. Να είναι ανεξίτηλοι. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό για να 
στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει ακόμα μεταλλική, στρογγυλή μύτη για να προσφέρει 
σταθερές και ευκρινείς γραμμές πάχους 0.5mm σε 3 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο) 
και καπάκι ασφαλείας. 

 
2.2.32.ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Η μολυβοθήκη να είναι από ανθεκτική μεταλλική διάτρητη κατασκευή με 
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Χρώματος μαύρου. 

 
2.2.33.ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 

Το  μελάνι για Ταμπόν σφραγίδων να διατίθεται σε συσκευασία  τουλάχιστον των 
28ml. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους σφραγίδων. Να διατίθεται σε μαύρο, 
κόκκινο και μπλε χρώμα. 

 
2.2.34.ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 

Το μπλοκ να είναι κολλητό στο πάνω μέρος, ριγέ χρώματος λευκό με 
πλαστικοποιημένο εξώφυλλο, 40-100 φύλλων. Να έχει μέγεθος Α4. Να διπλώνει από 
πάνω και να είναι ελεύθερο από τις άλλες πλευρές. Το οπισθόφυλλο να είναι από 
σκληρό χαρτόνι για να λειτουργεί σαν επιφάνεια γραφής. Οι σελίδες του να είναι 
κολλημένες με ειδική κόλλα για να αφαιρούνται με ευκολία χωρίς να σκίζονται. Το 
χαρτί να είναι λείο  60γρ που να επιτρέπει την ομαλή γραφή με οποιοδήποτε στυλό. 

 
2.2.35.ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ  

Ο μεγεθυντικός φακός να είναι διαμέτρου 60-75mm, με πλαστικό σκληρό περίβλημα. 
Να μεγεθύνει x6. 

 
2.2.36.ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΑ 

Το μοιρογνωμόνιο να είναι πλαστικά με κλίση 180 μοίρες και διαστάσεων 10 cm. 
 
2.2.37.ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

Οι ξύστρες να είναι μεταλλικές μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη 
μολυβιών, με λάμα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας. 

 
2.2.38. ΡΙΖΟΧΑΡΤΑ  

Μπλοκ με ριζόχαρτο A4 κατάλληλο για σχεδίαση, τουλάχιστον 40 φύλλων. 
 
2.2.39.ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί 



ΓΡΑΦΙΚΗ_ΥΛΗ _20112017  Σελίδα 11 

των 100τμχ. 
 
2.2.40.ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣΤΑΤΕΣ 

Σφραγίδες: Ξύλινες ή Aυτομελανώμενες αυτόματες σφραγίδες δύο-τριών γραμμών ή 
τεσσάρων-πέντε γραμμών ή στρογγυλή. 
Σφραγιδοστάτης 12 Θέσεων 
Ο Σφραγιδοστάτης να είναι μεταλλικός, στρογγυλός 10-12 θέσεων για ξύλινες 
σφραγίδες και να κρατά τις σφραγίδες σε όρθια θέση. 
 

2.2.41.ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Οι αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες να είναι σε συσκευασία 5τμχ.x20φύλλων και να 
διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Να υπάρχει δυνατότητα γραφής και δυνατότητα 
επανατοποθέτησης των σελιδοδεικτών. 

 
2.2.42.ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 Συρραπτικά μικρά (12 φύλλων)  
Τα μικρά συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος 
τανάλιας, για μόνιμη συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 
150 σύρματα Νο 64 (πλάτους 6mm),  και με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 
φύλλων. 

 Συρραπτικά μεγάλα (25φύλλων) 
Τα μεγάλα συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος 
τανάλιας και να λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm) , με 
δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 25 φύλλων. 

 Συρραπτική μηχανή (ΓΙΓΑΣ). 
Το συρραπτικό «γίγας» να διαθέτει αντιολισθητική πλαστική βάση και εμπρόσθια 
όπλιση, για μόνιμη συρραφή έως 130 φύλλων. Να δέχεται έως και 100 σύρματα Νο 
23/6, 23/8, 23/10, 23/13. 

 
 
2.2.43.ΣΤΥΛΟ 

 Το στυλό διαρκείας 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, 0,8mm, 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το 
στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του 
μελανιού, χρώματος μπλε και να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη 
στεγνώνει το μελάνι. 

 Στυλό με βάση 
Το στυλό με βάση να διαθέτει μεταλλική αλυσίδα προσαρμοσμένη στη βάση του 
στυλό. Η βάση να έχει λάστιχο στο κάτω μέρος για να μένει σταθερή στο σημείο που 
θα τοποθετηθεί .  Η βάση να είναι χρώματος μαύρου. 

 Στυλό τύπου pilot κουμπί & λάστιχο 
Να διαθέτει μύτη πάχους 0.7mm ή 1.0 mm που να εξασφαλίζει καθαρή και στρωτή 
γραφή. Να έχει λαστιχένια  λαβή και διάφανο στέλεχος. .Η μύτη του να είναι 
μεταλλική. Να κλείνει με κλιπ και να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 Στυλό διάφανο εξαγωνικό με καπάκι  
Να διαθέτει εξαγωνικό διάφανο κρυσταλλικό στέλεχος που να επιτρέπει να 
διακρίνεται  εύκολα η ποσότητα του εναπομείναντος μελανιού. Να προσφέρει διαρκή 
γραφή χωρίς διακοπές και κηλίδες. Πάχος γραφής 1,0 mm. 
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 Στυλό διαρκείας εξαγωνικό 
Το στυλό να διαθέτει εξαγωνικό δίχρωμο (μπλε-χρυσαφί) στέλεχος. Να προσφέρει 
άνετη και ξεκούραστη γραφή, με πάχος γραφής 0.7 mm και χρώμα γραφής μπλε. 

 
2.2.44. ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ Ή ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

 Σύρματα συρραπτικού Νο 126 (24/6) 
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 126 (24/6), συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 
1.000 τεμαχίων. 

 Σύρματα συρραπτικού Νο 128 (24/8) 
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 128 (24/8), συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 
1.000 τεμαχίων.  

 Σύρματα συρραπτικού Νο 64 
Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο.64, συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 
τεμαχίων.  

 
2.2.45.ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 

Το ταμπόν θα έχει μεταλλική θήκη και μεταλλικό καπάκι και το κυρίως σώμα του θα 
είναι μπλε. Διαστάσεις 11x7cm (Νο1) και 15,8x9cm (Νο2).  

 
2.2.46.ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΠΛΕ ΣΧΟΛΙΚΑ Ή ΣΠΙΡΑΛ Α4 ΡΙΓΕ (1,2,3,4,5 θέματα),  

 Τετράδια μπλε σχολικά. 
To τετράδιο να είναι χρώματος μπλε, ριγέ, 50 φύλλων με χάρτινο εξώφυλλο, 
διαστάσεων : 17x25. 

 Τετράδιο σπιράλ Α4 1 θέματος 
Το σπιράλ τετράδιο να διαθέτει εξώφυλλο Prespan, με διαστάσεις: 21x30, και να 
περιέχει τουλάχιστον 30 φύλλα. 

 Τετράδιο σπιράλ Α4 2 Θεμάτων  
Το τετράδιο σπιράλ  να είναι 2 θεμάτων με διαχωριστικό, με διαστάσεις: 21x30 και να 
περιέχει τουλάχιστον 100 φύλλα. 

 Τετράδιο σπιράλ Α4 3 θεμάτων 
Το τετράδιο 3 θεμάτων να διαθέτει 100 φύλλα από εξαιρετικής ποιότητας χαρτί 70γρ., 
μικροπερφορέ για εύκολη κοπή των φύλλων και τρύπες για αρχειοθέτηση. Επίσης να 
έχει γραμμογράφηση ριγέ 8mm. Να έχει ανθεκτικό εξώφυλλο 400-450γρ. και σκληρό 
οπισθόφυλλο 550 γρ. από λευκό χαρτόνι, κατάλληλο για σταθερότητα στη γραφή. Το 
εσωτερικό χαρτί να είναι 70 γρ., να είναι 3 θεμάτων, με διαχωριστικό. 

 Τετράδιο σπιράλ A4 4 θεμάτων 
Το τετράδιο να διαθέτει  χάρτινο χρωματιστό εξώφυλλο 400 γρ. και σκληρό 
οπισθόφυλλο 550 γρ. κατάλληλο για σταθερότητα στη γραφή. Το εσωτερικό χαρτί να 
είναι 70 γρ. και η γραμμογράφηση ριγέ, στενή . Να είναι 4 θεμάτων, με διαχωριστικό.  

 Τετράδιο σπιράλ A4 5 θεμάτων 
Το τετράδιο να διαθέτει  180 φύλλα από χαρτί 70γρ, που θα είναι μικροπερφορέ για 
εύκολη κοπή των φύλλων και τρύπες για αρχειοθέτηση. Θα έχει γραμμογράφηση ριγέ 
8mm με ανθεκτικό εξώφυλλο 450γρ. και οπισθόφυλλο από χαρτόνι λευκό 1,2mm. . Να 
είναι 5 θεμάτων, με διαχωριστικό. 

 
2.2.47.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  

Το τηλεφωνικό ευρετήριο να είναι αλφαβητικό, 48 φύλλων με  δύο ή τέσσερις κρίκους 
και να έχει πλαστικό εξώφυλλο καλής ποιότητας, διάστασης 17x25cm. 
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2.2.48.ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 

• Φάκελος με κορδόνια και αυτιά 25x35x8 (12), 30x40x8, πάνινη ράχη (πανόδετο) 

Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι για μεγαλύτερη 
αντοχή, ντυμένος με μπλέ χαρτί και να διαθέτει λευκά κορδόνια και στις τρείς πλευρές 
για το κλείσιμο του. Να διαθέτει εσωτερικά πτερύγια για τη συγκράτηση των χαρτιών 
και καφέ ράχη από λινάτσα. Να είναι ιδανικό για φύλλα και ντοσιέ με διαστάσεις A4.  
Να έχει διαστάσεις Μήκος x Ύψος x Ράχη:  25x35x8(ή 12) cm ή 30x40x8 cm. 

• Φάκελος με κορδόνια  χωρίς αυτιά 25x35x8cm (12cm), 30x40x8 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. Να διαθέτει καφέ ράχη από λινάτσα. Να είναι ιδανικό για φύλλα 
και ντοσιέ με διαστάσεις A4.  Να έχει διαστάσεις Μήκος x Ύψος x Ράχη: 25x35x8(ή 12) 
cm ή 30x40x8 cm. 

 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. 

 Φάκελος με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημένος (δίφυλλος) 
Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλαστικοποιημένο χαρτόνι με αυτιά 
και λάστιχο, διαστάσεων Μήκος x Ύψος: 25x35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε 
διάφορα χρώματα. 

 Φάκελος απλός (δίφυλλος) 
Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λεπτό χαρτόνι (χωρίς εσωτερικά 
αυτιά), να διαθέτει τυπωμένη ετικέτα στο εξώφυλλο, διαστάσεων Μήκος x Ύψος: 
25x35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 Φάκελος χάρτινος με αυτιά απλός.  
Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λεπτό χαρτόνι με εσωτερικά αυτιά 
για καλύτερη συγκράτηση των φύλλων, να διαθέτει τυπωμένη ετικέτα στο εξώφυλλο, 
διαστάσεων Μήκος x Ύψος: 25x35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 Φάκελος αρχείου με κούμπωμα 
Πλαστικός φάκελος  που να διαθέτει κουμπί. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός, έτσι ώστε 
να προστατεύει τα περιεχόμενα από υγρασία και νερό. Να είναι ιδανικός για φύλλα με 
διαστάσεις Α4. Να έχει διαστάσεις Μήκος x Ύψος: 25x35cm, χωρίς ράχη. 

 Φάκελος αρχείου κρεμαστός 
Κρεμαστοί χάρτινοι φάκελοι με συνολικές διαστάσεις (μαζί με τις εγκοπές) 
40cmx24cm. Κάθε φάκελος να περιλαμβάνει πλαστικό ταμπελάκι-οδηγό για 
ευρετηρίαση και να διαθέτει κατάλληλες εγκοπές δεξιά και αριστερά.  

 Φάκελος πλαστικοί με ράχη και λάστιχο  
Ο φάκελος με λάστιχο να είναι ημιδιαφανές πλαστικό κουτί αρχείου με λάστιχο, σε 
διάσταση 35x25cm και ράχη 3-5cm. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 Φάκελος τύπου box  
Ο φάκελος τύπου box να είναι χρήσιμος ως θήκη για την σωστή τοποθέτηση 
περιοδικών και φακέλων πάνω στο γραφείο ή στο ράφι. Να είναι από πολύ χονδρό 
χαρτόνι μεγάλης αντοχής με επένδυση ή πλαστικός. Να διαθέτει οπή στη ράχη και να 
είναι κατάλληλος για περιοδικά και χαρτιά μεγέθους Α4. Να έχει διαστάσεις28x34 cm 
και πλάτος ράχης 8cm. 
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2.2.49 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

 Φάκελος αποστολής λευκός 16x23cm , 11x23 cm  
Να είναι φτιαγμένος από λευκό χαρτί 80 γραμμαρίων. Να μπορεί να εκτυπωθεί 
απευθείας από LASER ή INKJET εκτυπωτή. Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για να 
κλείνει. Η συσκευασία να περιέχει 20-25 τεμάχια. 

 Φάκελοι με παράθυρο, 11x23 cm 
Φάκελος αλληλογραφίας 11x23cm με διαφανές δεξί παράθυρο για να φαίνονται τα 
στοιχεία του παραλήπτη σε συσκευασία των 500 τεμαχίων. Να διαθέτει αυτοκόλλητη 
ταινία για εύκολο κλείσιμο. Χρώμα : Λευκό. Βάρος χαρτιού: 90 γραμ. Κατάλληλος για 
εκτύπωση. 

 Φάκελος ενισχυμένος με αεροφυσαλίδες, 11x16,5cm, 27x36cm, 12x21,5cm, 
18x26,5cm 
Ανθεκτικός φάκελος αποστολής ενισχυμένος με αεροφυσαλίδες. 
Οι αεροφυσαλίδες θα πρέπει να προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια στις αποστολές 
εύθραυστων αντικειμένων και να μειώνουν την δύναμη της πρόσκρουσης σε ατύχημα. 
Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για εύκολο κλείσιμο. Χρώμα: καφέ ανοιχτό.  

 
2.2.50. ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ  

Ο χάρακας να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει 
αρίθμηση με υποδιαίρεση χιλιοστών και να διαθέτει πατούρα. Διαστάσεις: 30cm. 
 

2.2.51. ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ  
Ο χαρτοκόπτης να είναι ιδανικός για εύκολο άνοιγμα φακέλων και να μην σκίζει το 
περιεχόμενο έγγραφο  στην προσπάθεια ανοίγματος. Να είναι κατασκευασμένος από 
μεταλλικό ανοξείδωτο υλικό. 

 
2.2.52. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ  Ή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

 Κύβος σημειώσεων 

Ο κύβος σημειώσεων να είναι λευκά φύλλα σημειώσεων, διαστάσεων 90 x 90 mm, σε 
συσκευασία των 500 φύλλων. 

 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 

Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι κίτρινα ή σε διάφορα χρώματα 
διαστάσεων 75Χ75mm ή 51x 76 mm ή 50x50mm. Συσκευασία 400φύλλων. 

 
2.2.53.ΨΑΛΙΔΙΑ 

Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 17cm.  

 
2.2.54.CD  

Το CD να έχει χωρητικότητα 700ΜΒ, χρόνος εγγραφής 80min και να είναι κατάλληλο 
για Η/Υ με ταχύτητα αντιγραφής x52. Να διατίθεται σε πακέτο  των 25 τεμαχίων και το 
κάθε ένα να συνοδεύεται με χάρτινη θήκη που θα προσκομίζεται χωριστά. 

 
2.2.55.DVD-R  

Το DVD – R να έχει χωρητικότητα 4,7 GB. Να είναι κατάλληλος για Η/Υ αντιγραφής 
δεδομένων με ταχύτητα εγγραφής x16 και να διαθέτει  λευκή επιφάνεια εκτύπωσης. 
Να διατίθεται σε πακέτο  των 25 τεμαχίων και το κάθε ένα να συνοδεύεται με χάρτινη 
θήκη που θα προσκομίζεται χωριστά. 
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3. Συσκευασία 

3.1. Η γραφική ύλη θα τοποθετηθεί ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες 
(προσυσκευασίες), οι οποίες θα πρέπει να είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν 
θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης. 

3.2. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

 Το είδος γραφικής ύλης που περιέχει. 

 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.  

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει 
επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η περιγραφή του είδους. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει 
μακροσκοπικά τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.3 και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 
 
         Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής, στα μισά από τα δείγματα του ως άνω μακροσκοπικού 
ελέγχου, προβαίνει σε πρακτική δοκιμασία των προς παραλαβή υλικών για τον έλεγχο των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2. Τα δείγματα 
που λαμβάνονται για την πρακτική δοκιμασία βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση αυτών ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η 
αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
 

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από 
επικοινωνία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ).  

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με 
όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 
6.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος 
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συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να 
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 

7. Σχετική Νομοθεσία 

7.1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου 
της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

7.2. Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

7.3. Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=10284
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