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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
  
 

 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   51.907,91  ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
-Τεχνική Έκθεση 
-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH 
 
 
 
Η μελέτη αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ » για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για ένα έτος , ενδεικτικού προϋπολογισμού  :   

                                            51.907,91 € 

 

Σκοπός της παραπάνω προμήθειας είναι η  λειτουργία των  Νηπιαγωγείων και  Δημοτικών 

Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής 

Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών των 

Σχολείων . 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με 

το Ν.3463/06 (Δ.Δ.Κ.) και την Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 
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1 Γομολάστιχες λευκές  Τεμ. 90 0,80 72,00 
2 Γόμα δίχρωμη  Τεμ. 70 0,70 49,00 
3 Μαρκαδόροι ψιλοί (4 χρώματα)  Τεμ. 160 1,70 272,00 
4 Μαρκαδόροι υπογράμμισης  Τεμ. 100 0,90 90,00 
5 Μαρκαδόροι 12άδα Τεμ. 130 2,90 377,00 
6 Μαρκαδόροι για πίνακα Τεμ. 262 1,50 393,00 
7 Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα  Τεμ. 90 2,90 261,00 
8 Μελάνι για ταμπόν 30 ml. μπλε, μαύρο, κόκκινο  Τεμ. 60 0,60 36,00 
9 Μελάνι για μαρκαδόρους πίνακα Τεμ. 150 4,20 630,00 
10 Μολύβια ξύλινα  Τεμ. 450 0,40 180,00 
11 Μολύβια μηχανικά 0,5mm  Τεμ. 15 1,20 18,00 
12 Μολύβια μηχανικά 0,7 mm  Τεμ. 10 1,20 12,00 
13 Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,5mm Τεμ. 10 0,80 8,00 
14 Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,7 mm Τεμ. 10 0,80 8,00 
15 Στυλό διαρκείας 0,5mm gel  Τεμ. 230 1,50 345,00 
16 Στυλό διαρκείας 0,7mm gel  Τεμ. 100 1,50 150,00 
17 Στυλό διαρκείας 1mm gel  Τεμ. 145 1,50 217,50 
18 Στυλό διαρκειας 1mm Τεμ. 232 0,35 81,20 
19 Στυλό διαρκείας με ενσωματωμένη γόμα που 

σβήνει  
Τεμ. 

30 
1,50 45,00 

20 Φακελλοι αλληλογραφίας Α4 32Χ23 cm  Τεμ. 500 0,18 90,00 
21 Φάκελοι ανθεκτικοί με φυσαλίδες 18Χ26 cm  Τεμ. 100 0,35 35,00 
22 Φάκελοι ανθεκτικοί με φυσαλίδες 35Χ44 cm  Τεμ. 100 0,70 70,00 
23 Φάκελοι αλληλογραφίας Α3 διαστάσεων 32Χ43 

cm  
Τεμ. 

300 
0,22 66,00 

24 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 16,5Χ23 
cm  

Τεμ. 
300 

0,10 30,00 

25 Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες (stickers) 
διαστάσεων 70X42,4mm. 21 αυτοκόλλητα/ 
σελίδα (100σελίδες)  

Κουτί 

20 

12,00 240,00 

26 Αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων διαστάσεων (40 
φύλλα)  

Πακέτο 
60 

1,80 108,00 

27 Μπλοκ σημειώσεων Α4  Τεμ. 45 1,00 45,00 
28 Καρπόν πλαστικό 100 σελίδες  Πακέτο 2 30,00 60,00 
29 Ατζέντα-Ημερολόγιο  διαστάσεων 17Χ24 cm  Τεμ. 33 10,00 330,00 
30 Ανταλλακτικά ημεροδεικτών επιτραπέζιων 

ημερολογίων  
Τεμ. 

22 
1,50 33,00 

31 Κόλλες αναφοράς 400 φύλλων  Πακέτο 9 12,00 108,00 
32 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 25Χ35 200 

φύλλων  
Τεμ. 

15 
25,00 375,00 

33 Βιβλίο πρακτικών 20Χ30 100 φύλλων  Τεμ. 15 8,00 120,00 
34 Φακελλοι αλληλογραφίας  35Χ25 cm  Τεμ. 420 0,20 84,00 
35 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί  11χ23cm Τεμ. 500 0,06 30,00 
36 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί  12χ18cm Τεμ. 600 0,06 36,00 
37 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί, με διάφανο 

παράθυρο, 11χ23cm 
Τεμ. 

20 
0,06 1,20 

38 Τετράδιο απλό 100 φύλλων Τεμ. 30 1,50 45,00 
39 Σπυράλ τετράδιο 100 φύλλων Τεμ. 40 2,50 100,00 
40 Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α4 των 80gr/m2 

σε κουτί των 5 πακέτων των 500 φύλλων 

Κιβώτιο 

250 

22,00   5.500,00 

41 
Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α3 των 80gr/m2 
σε κουτί των 5 πακέτων των 500 φύλλων 

Κιβώτιο 

30 

50,00   1.500,00 

42 Χαρτί φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Α4 των 
80gr/m2 σε κουτί των 5 πακέτων των 500 
φύλλων 

Δεσμίδα 

60 

12,00   720,00 

43 Βιβλίο περιουσίας Τεμ. 5 5,50 27,50 
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Τόπος παράδοσης 

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η καλή ποιότητα και η καταλληλότητα των προϊόντων. 
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταλληλότητά τους είναι να είναι άοσμα και 
υποαλλεργικά . 
Η παράδοση των ποσοτήτων της  γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών 
γραφείου  θα γίνεται περιοδικά   στις σχολικές μονάδες της  Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και 
κατόπιν εντολής. Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών 
υλικών γραφείου  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως 
κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλμωπίας   

 
 
 

ΑΡΙΔΑΙΑ, 20/08/2013 
Θεωρήθηκε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ         Αριδαία  20-08-2015 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 
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Αριθμ.μελέτης 1/2015  
   

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
  

1 Γομολάστιχες λευκές κατάλληλες για μολύβι,  ξυλομπογιά και σχέδιο, 
απαλές στο χαρτί ώστε να μην προκαλούνται φθορές 
 

2 Γόμα  δίχρωμη, κατάλληλη για μολύβι και στυλό. απαλές στο χαρτί, ώστε να μην 
προκαλούνται φθορές.  
  

3 Μαρκαδόροι ψιλοί  για λεπτομερές γράψιμο χωρίς να μουτζουρώνουν σε 4 χρώματα  
( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) 0,5 – 1 mm. 

4 Μαρκαδόροι υπογράμμισης κατάλληλοι για όλα τα είδη χαρτιού , χωρίς να 
μουτζουρώνει διαθέσιμοι σε 5 φωσφορούχα χρώματα (κίτρινο, πράσινο , 
πορτοκαλί, θαλασσί , ροζ).   

5 Μαρκαδόροι 12άδα, κατάλληλοι για όλα τα είδη χαρτιού, χωρίς να μουτζουρώνουν , 
μη τοξικοί 

6 Μαρκαδόροι για πίνακα χωρίς να μουτζουρώνουν  και να προκαλούν φθορές στη λεία 
επιφάνεια του πίνακα, σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) 

7 Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα   που δεν 
Ξεθωριάζουν   σε 4 χρώματα ( μπλε,μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 

8 Μελάνη για ταμπόν 30 ml σε μπουκαλάκι σε 3 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο)  
9 Μελάνη για μαρκαδόρους πίνακα σε μπουκαλάκι  των 30 ml σε 4 χρώματα (μπλε, 

μαύρο, κόκκινο, πράσινο) 
10 Μολύβια ξύλινα μαύρα από γραφίτη σκληρότητας 2Β,ΗΒ 
11 Μολύβια μηχανικά   0,5mm για σχέδιο, με λεπτή μύτη, χωρίς να μουτζουρώνουν ή να 

προκαλούν  φθορά στο χαρτί 
12 Μολύβια μηχανικά  0,7 mm για  σχέδιο, με αρκετά λεπτή μύτη, χωρίς να 

μουτζουρώνουν ή να προκαλούν  φθορά στο χαρτί 
13 Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,5mm  σκληρότητας ΗΒ  
14 Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,7 mm σκληρότητας ΗΒ  
15 Στυλό διαρκείας 0,5mm gel με καπάκι ή κλιπ σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 

πράσινο) με μελάνι αδιάβροχη, που δεν ξεθωριάζει 
16 Στυλό διαρκείας 0,7mm  gel με καπάκι ή κλιπ σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 

πράσινο) με μελάνι αδιάβροχη που δεν ξεθωριάζει 
17 Στυλό διαρκείας 1 mm  gel με καπάκι ή κλιπ   σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 

πράσινο) με μελάνι αδιάβροχη που δεν ξεθωριάζει 
18 Στυλό διαρκειας απλό με καπάκι 1mm   σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 

πράσινο) 
19 Στυλό διαρκείας 1,00 mm με μελάνη  που σβήνει εύκολα και  ενσωματωμένη γόμα  
20 Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 διαστάσεων 32Χ23 cm κίτρινοι με αυτοκόλλητο  
21 Φάκελοι ανθεκτικοί με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου και ασφαλή 

αποστολή τους, με αυτοκόλλητη ταινία διαστάσεων 18Χ26 cm  
22   Φάκελοι ανθεκτικοί με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου 

και ασφαλή αποστολή τους, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 35x44 cm 
23 Φάκελοι αλληλογραφίας Α3 διαστάσεων 32Χ43 cm κίτρινοι με αυτοκόλλητο 
24  Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 16,5x23 cm, κίτρινοι, με 

αυτοκόλλητο. 
 

  
 

 
25 Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες (stickers), κατάλληλες για όλους τους 

εκτυπωτές ink jet και laser jet, διαστάσεων 70x42.4 mm 
(21αυτοκόλλητα/σελίδα σε συσκευασία 100 σελίδων). 
 

26 Αυτοκόλλητες λευκές ετικέτες διαφόρων διαστάσεων σε πακέτο 40 φύλλων 
27 Μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων μεγέθους Α4 
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28  Καρμπόν πλαστικό για γράψιμο στο χέρι, μέγεθος Α4, 100 σελίδες ανά 
συσκευασία.  

29 Ατζέντα-Ημερολόγιο διαστάσεων 17Χ24 cm  
30 Ανταλλακτικά ημεροδεικτών επιτραπέζιων ημερολογίων σε συσκευασία 
31   Κόλλες αναφοράς δίφυλλες με γραμμές, πακέτο 400 φύλλων. 

 
32 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 25Χ35 200 φύλλων, με σκληρό εξώφυλλο 200 

φύλλων. 
33 Βιβλίο τήρησης πρακτικών 20Χ30, με σκληρό εξώφυλλο, 100 φύλλων  
34 Φακελλοι αλληλογραφίας διαστάσεων 35Χ25 cm κίτρινοι με αυτοκόλλητο 
35 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 11Χ23cm λευκοί με αυτοκόλλητο 
36 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 12Χ18cm με αυτοκόλλητο 
37 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 11Χ23cm  λευκοί, με διάφανο δεξί παράθυρο και 

αυτοκόλλητο 
38 Τετράδιο απλό μπλε με γραμμές 100 φύλλων 
39 Σπιράλ τετράδιο με γραμμές 100 φύλλων 
40 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 των 80gr/m2 λευκό  σε κουτί των 5 πακέτων των 500 

φύλλων 
41 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3 των 80gr/m2 λευκό σε κουτί των 5 πακέτων των 500 

φύλλων 
42 Χαρτί φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Α4 των 80gr/m2 σε κουτί των 5 πακέτων των 500 

φύλλων 
43 Βιβλίο περιουσίας διαστάσεων 21Χ29 με μαλακό εξώφυλλο 50 φύλλων 
44 Βιβλίο βιβλιοθήκης διαστάσεων 21Χ2 με μαλακό εξώφυλλο 50 φύλλων 
45 Βιβλίο σχολικής ζωής διαστάσεων 21Χ29 με μαλακό εξώφυλλο 50 φύλλων 
46 Βιβλίο ύλης διαστάσεων 21Χ29 με μαλακό εξώφυλλο 50 φύλλων 
47 Μαθητολόγιο διαστάσεων 30Χ40 με σκληρό εξώφυλλο 100 φύλλων 
48 Διορθωτικό υγρό 20ml με πινέλο κατάλληλο για λεπτομερείς διορθώσεις για γρήγορη 

διόρθωση και χωρίς διαλύτες  
49 Διορθωτικά τύπου mouse σε ταινία 5 Χ7mm κατάλληλο για όλα τα είδη χαρτιού για 

λεπτομερείς διορθώσεις που δεν φαίνονται σε φωτοτυπίες  
50 Θήκη CD-DVD πλαστικό κουτάκι με διάφανο κάλυμμα   
51 Κόλλα ρευστή σε φιάλη 50cc, κατάλληλη για όλες τις χάρτινες επιφάνειες 
52 Κόλλα ρευστή σε φιάλη 20cc, γενικής χρήσης ιδανική για όλες τις επιφάνειες 
53 Κόλλα stick 22gr ,  κατάλληλη για όλες τις χάρτινες επιφάνειες 
54 Κόλλα stick σε μεγάλη συσκευασία, κατάλληλη για όλες τις χάρτινες επιφάνειες 
55 Ξύστρα ξύλινων μολυβιών, μεταλλική  
56 Χάρακας από  αλουμίνιο 30cm  
57 Χάρακας από διαφανές πλαστικό 30cm 
58 Συνδετήρες μεταλλικοί  Νο 4 σε κουτί 100 τεμαχίων   
59 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 5 σε κουτί 100 τεμαχίων 
60 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 7 σε κουτί 50 τεμαχίων  
61 Σύρμα συρραπτικού 20000/64 κουτί  
62 Σύρμα συρραπτικού 10000/126 (24/6) κουτί  
63 Σύρμα συρραπτικού 10/1 κουτί  
64 Λάστιχα χοντρά σε  σακουλάκι 1kg διαφόρων διαστάσεων 
65 Κλίπ μαύρα 19mm σε κουτί των 12 τεμαχίων  
66 Κλίπ μαύρα 25mm σε κουτί των 12 τεμαχίων  
67 Κλίπ μαύρα 32mm σε κουτί των 12 τεμαχίων  
68 Κλίπ μαύρα 41mm σε  κουτί των 12 τεμαχίων  
69 Κλίπ μαύρα 51mm σε κουτί των 12 τεμαχίων  
70 Κύβος σημειώσεων χωρητικότητας τουλάχιστον 400 φύλλων από ανθεκτικό υλικό που 

να δέχεται ανταλλακτικά διαστάσεων περίπου 9Χ9cm  
71 Ανταλλακτικά κύβων 400φύλλων διαστάσεων περίπου 9Χ9cm  
72 Χαρτάκια τύπου post it αυτοκόλλητων σημειώσεων κίτρινου χρώματος 100 φύλλων 

διαστάσεων 75Χ75mm  
73 Χαρτάκια τύπου post it  αυτοκόλλητων σημειώσεων κίτρινου χρώματος 100 φύλλων 

διαστάσεων 50Χ75 mm 
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74 Χαρτάκια τύπου post it αυτοκόλλητων σημειώσεων κίτρινου χρώματος 100 φύλλων 
διαστάσεων 50Χ50 mm 

75 Θήκη CD-DVD χάρτινη σε λευκό χρώμα με παράθυρο ζελατίνας 
76 Σελιδοδείκτες χρωματιστοί με δυνατότητα εγγραφής πάνω τους και επανακόλλησης 

διαστάσεων 12Χ43mm 
77 Συρραπτικό  γραφείου τύπου χειρός πένσας Νο 64 με δυνατότητα συρραφής 15 

φύλλων 
78 Συρραπτικό  γραφείου τύπου χειρός πένσας Νο 24 με δυνατότητα συρραφής 15 

φύλλων  
79 Ταμπόν για σφραγίδες διαστάσεων 11Χ7 cm από μέταλλο ή πλαστικό 
80 Αποσυρραπτικό γραφείου τύπου 64 με δυνατότητα αφαίρεσης συρμάτων 

συρραπτικού χωρίς να καταστρέφει το έγγραφο  
81 Διατρητικό (Περφορατέρ) εγγράφων μικρό με δυνατότητα διάτρησης 8 φύλλα τη φορά 

μεταλλικό με οδηγό για ακριβές τρύπημα 
82 Διατρητικό (Περφορατέρ) εγγράφων μεγάλο με δυνατότητα διάτρησης 35 φύλλα τη 

φορά μεταλλικό με οδηγό για ακριβές τρύπημα 
83 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά με κουμπί ασφαλείας  
84 Λάμες για κοπίδια ανταλλακτικές σε κουτί 10 τεμαχίων 
85 Ψαλίδια >15 εκατ. Υψηλής αντοχής με πλαστική λαβή και εργονομικό σχεδιασμό 
86 Σελοτέιπ απλό διάφανο διαστάσεων 12X33mm   
87 Σελοτέιπ διάφανo σχεδίου 19X33mm που δεν εμφανίζεται στις φωτοτυπίες και δέχεται 

γράψιμο επάνω του  
88 Χάρακας 40 cm από διαφανές πλαστικό 
89 Ταινία συσκευασίας με κόλλα ρολό περίπου 60m χρώματος καφέ πλάτους 50mm  
90 Βάση σελοτέιπ από διαφανές πλαστικό κατάλληλη για όλες τις διαστάσεις κολλητικών 

ταινιών  
91 Μολυβοθήκη μικρή μεταλλική 
92 Θήκη μικροαντικειμένων γραφείου επιτραπέζια μεταλλική ή πλαστική με χωρίσματα 

που έχουν διαστάσεις ικανές να χωράνε μολύβια, στυλό, γόμα, χάρακα, ψαλίδι, 
ξύστρα, συρραπτικό και ανταλλακτικά, συνδετήρες, καρφίτσες κλπ 

93 Επιτραπέζια αριθμομηχανή με οθόνη 12 ψηφίων, ηλιακή και μπαταρίας, με μνήμη με 
μερικό και τελικό σύνολο  

94 
Χαρτοταινία ταμειακής μηχανής, μονόφυλλη, διαστάσεων 57Χ61mm 

95 Πινέζες χρωματιστές σε συσκευασία 100 τεμαχίων 
96 Καρφίτσες απλές ανοξείδωτες σε συσκευασία 50gr 
97 Καρφίτσες πίνακα ανακοινώσεων μεταλλικές με χοντρό κεφάλι σε συσκευασία 50 

τεμαχίων 
98 Μεταλλικοί συνδετήρες Νο 3 σε κουτί 100 τεμαχίων  
99 Μεταλλικοί συνδετήρες Νο 2 σε κουτί 100 τεμαχίων 

100 Κοπίδι μικρό πλαστικό με κουμπί ασφαλείας 
101 Λάμες ανταλλακτικές  για κοπίδι μικρό σε συσκευασία 10 τεμαχίων 
102 Επιτραπέζια μεταλλική βάση κινητών φύλλων ημερολογίου 
103 Σφραγίδες Ξύλινες τιμή ανά σειρά 
104 Σφραγίδες αυτόματες τιμή ανά σειρά συν τιμή μηχανισμού 
105 Μεταλλικός χάρακας 40cm 
106 Λάστιχα ψιλά σε  σακουλάκι 1kg διαφόρων μεγεθών  
107 Σφραγίδα ξύλινη, στρογγυλή 
108 USB Stick χωρητικότητας 8GB  
109 DVD - R 4,7 GB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα εγγραφής από Χ4-Χ8 το 

τεμάχιο 
110 CD-R 80 min 700 MB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα αντιγραφής από 

Χ2-Χ52 το τεμάχιο 
111 DVD + R 4,7 GB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα αντιγραφής από Χ4-Χ8 

το τεμάχιο 
112 Σφουγγάρια για πίνακα μαρκαδόρου εργονομικό και εύκολο στη χρήση 
113 Δίσκοι εγγράφων Α4 για γραφείο με δυνατότητα τοποθέτησης του ενός πάνω στον 

άλλον από ανθεκτικό πλαστικό σε διάφορα χρώματα 
114 Πίνακας ανακοινώσεων φελλού 40Χ60 με ξύλινο πλαίσιο 
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115 Πίνακας ανακοινώσεων φελλού 60Χ90 με ξύλινο πλαίσιο 
116 Βιβλία – παραμύθια για παιδιά με σκληρό εξώφυλλο, διδακτικό περιεχόμενο και 

προσεγμένη εικονογράφηση 
117 Χρατς, αρσενικό + θηλυκό, κατάλληλο για κατασκευές , τιμή μέτρου 
118 Χαρτί βελουτέ διαστάσεων 1m X 0.70cm σε διάφορα χρώματα 
119  Χαρτί μέτρου διαστάσεων 1m X 1 m σε διάφορα χρώματα , υψηλής αντοχής 
120 Χαρτί καβαλέτου διαστάσεων 0,50Χ0,70 cm σε λευκό χρώμα υψηλής αντοχής 
121  Κηρομπογιές απαλές στο χαρτί ώστε να μην προκαλούνται φθορές, μη τοξικές, 

κατάλληλες για παιδιά σε συσκευασία 12 τεμαχίων 
122 Νερομπογιές σε μικρό κουτί κατάλληλες για παιδιά μη τοξικές σε συσκευασία 12 

τεμαχίων 
123 Νερομπογιές σε μεγάλο κουτί κατάλληλες για παιδιά μη τοξικές σε συσκευασία 12 

τεμαχίων 
124 Πινέλα τριών διαφορετικών μεγεθών ( 6-8-10) με μαλακές τρίχες χωρίς κίνδυνο 

αποκόλλησης και ιδανική λαβή για παιδικά χέρια 
125 Ατλακόλ κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες σε διαφανές μπουκάλι 1kg 
126 Ξυλομπογιές λεπτές απαλές στο χαρτί ώστε να μην προκαλούνται φθορές μη τοξικές 

κατάλληλες για παιδιά σε συσκευασία 12 τεμαχίων 
127 Ξυλομπογιές χοντρές απαλές στο χαρτί ώστε να μην προκαλούνται φθορές μη τοξικές 

κατάλληλες για παιδιά σε συσκευασία 12 τεμαχίων 
128 Χρυσόσκονες διαφόρων χρωμάτων κατάλληλες για παιδιά σε συσκευασία σακούλας 
129 Κιμωλίες, μαλακές στη χρήση για να μην προκαλούν φθορές κατάλληλες για παιδιά σε 

συσκευασία 10 τεμαχίων 
130 Πλαστελίνη εύπλαστη μη τοξική με ανεξίτηλα χρώματα σε συσκευασία 11 τεμαχίων  
131 Εργαλεία επεξεργασίας πλαστελίνης από ανθεκτικό υλικό σε διάφορα σχέδια 
132 Κάρβουνο ζωγραφικής κατάλληλο για σχέδια ανθεκτικό στη χρήση ώστε να μη σπάει 

εύκολα και χωρίς να μουτζουρώνει, τιμή τεμαχίου 
133 Στένσιλ ζωγραφικής από ανθεκτικό υλικό για πολλαπλή χρήση σε συσκευασία 

διαφόρων σχεδίων 
134 Φάσνερ για εύκολο και γρήγορο δέσιμο χαρτιών σε διάφορα χρώματα και συσκευασία 

10 τεμαχίων 
135 Χαρτόνια κάνσον διαστάσεων 50cmΧ70cm ανθεκτικό και κατάλληλο για όλες τις 

κατασκευές σε διάφορα χρώματα 
136 Γκοφρέ χαρτί διαστάσεων 250mΧ0.50 cm ανθεκτικό και κατάλληλο για όλες τις 

κατασκευές σε διάφορα χρώματα 
137 Χαρτόνια οντουλέ διαστάσεων 50cm Χ 70cm ανθεκτικό και κατάλληλο για όλες τις 

κατασκευές σε διάφορα χρώματα  
138 Χαρτί γλασέ διαστάσεων 50cmΧ70cm ανθεκτικό και κατάλληλο για όλες τις 

κατασκευές σε διάφορα χρώματα 
139 Παζλ ξύλινα για μικρά παιδιά από ανθεκτικό υλικό σε διάφορα σχέδια  
140 Κούκλες από ανθεκτικό υλικό σε διάφορα σχέδια 
141 Ματάκια μικρά κατάλληλα για κατασκευές σε σακούλα 
142  Φτερά χρωματιστά κατάλληλα για κατασκευές σε σακούλα 
143 Μανταλάκια ξύλινα σε φυσικό χρώμα σε συσκευασία 12 τεμαχίων 
144 Γύψος  ελαφρύς κατάλληλος για χειροτεχνίες μη τοξικός σε συσκευασία 1/2 kg 
145 Αυτοκόλητα διαφόρων σχεδίων σε blister 
146 Πηλός εύπλαστος κατάλληλος για χειροτεχνίες μη τοξικός σε συσκευασία 1kg 
147 Χρυσοχάρτονα  διαστάσεων 50Χ70cm κατάλληλα για όλες τις κατασκευές σε διάφορα 

μεταλλικά χρώματα  
148 Ενθύμια νηπιαγωγείου διαστάσεων 35Χ25cm  σε διάφορα σχέδια  
149 Χαρτί Α4 80gr απαλό στην υφή σε διάφορα χρώματα  
150 Σελοφάν διαφανές διαστάσεων 1m X 0.70cm ανθεκτικό σε διάφορα χρώματα  
151 Χαρτόνια διπλής όψης διαστάσεων 50Χ70 cm σε λευκό χρώμα 
152 Χάνδρες χρωματιστές κατάλληλες για κατασκευές σε σακούλα 
153 Ξυλοκορδέλλα 100m ανθεκτική σε διάφορα χρώματα 
154 Σύρμα πίπας χρωματιστό σε συσκευασία 100 τεμαχίων  
155 Χαρτί κυψελωτό διαστάσεων 23Χ33cm σε διάφορα χρώματα 
156 Ρίγες από αφρώδες υλικό διαστάσεων 29Χ40cm σε διάφορα χρώματα  
157 Πασχαλίτσες μικρές ξύλινες αυτοκόλλητες κατάλληλες για κατασκευές, τιμή τεμαχίου 
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158 Πασχαλίτσες μεγάλες ξύλινες αυτοκόλλητες κατάλληλες για κατασκευές, τιμή τεμαχίου 
159 Λουλούδια (ρόζ- πορτοκαλί μαργαρίτες) κατάλληλα για χειροτεχνία σε σακουλάκι  
160 Λουλούδια (παπαρούνες) κατάλληλα για χειροτεχνία σε σακουλάκι 
161 Σπάγκος σε ρολό ιδανικό για χειροτεχνίες από ανθεκτικό υλικό σε συσκευασία 100m 
162 Δακτυλομπογιές σε παιδική συσκευασία 6 τεμαχίων μη τοξικές με χρώματα 

υδατοδιαλυτά 
163 Πινέζες για πίνακες εργασιών σε διάφορα χρώματα συσκευασία 50τεμαχίων 
164 Καλαθάκια φρούτων και λαχανικών γεμάτα ακίνδυνα για τα παιδιά σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε. 
165 

Τηλέφωνα απλά ακίνδυνα για τα παιδιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
166 Ποδιές ζωγραφικής κατάλληλες για παιδιά με ανεξίτηλα χρώματα και δυνατότητα 

πλυσίματος  
167 Λαχανικά, φρούτα, τρόφιμα, από πλαστικό ανθεκτικό υλικό ακίνδυνα για τα παιδιά 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
168 Σετ κομμωτικής σε βαλιτσάκι από πλαστικό ανθεκτικό υλικό 
169 Βαλιτσάκι μαραγκού από ανθεκτικό πλαστικό υλικό  
170 Ζωάκια της φάρμας/ ζούγκλας/ δάσους από ανθεκτικό πλαστικό υλικό ακίνδυνα για 

παιδιά σε συσκευασία σακούλας 
171 Μουσικά όργανα από ανθεκτικό υλικό, εργονομικό σχεδιασμό, σε διάφορα σχέδια 
172 Διπλόκαρφα, κατάλληλα για χειροτεχνίες, σε διάφορα μεγέθη, σε συσκευασία 100 

τεμαχίων 
173 Χαρτοταινίες, ανθεκτικές στη χρήση, με δυνατότητα επανακόλλησης, σε διάφορα 

μεγέθη 
174 Πιστόλι σιλικόνης με ανταλλακτικά για δυνατή και εύκολη χρήση 
175 Κορδέλες κατάλληλες για χειροτεχνίες σε διάφορα χρώματα και μεγέθη  
176 

Επιτραπέζια παιχνίδια ακίνδυνα για τα παιδιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
177 Κουβαδάκια και φτυαράκια από ανθεκτικό πλαστικό υλικό ακίνδυνα για τα παιδιά 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
178 Τσόχα κατάλληλη για χειροτεχνία διαστάσεων 50cmX70cm 
179 Τέμπερες ,μη τοξικές, υδατοδιαλυτές, σε διάφορα χρώματα, σε μπουκάλι ½ kg 
180 Καρότσι  για ψώνια από ανθεκτικό πλαστικό υλικό κατάλληλο για παιδιά 
181 Μπαλόνια μεσαίου μεγέθους σε συσκευασία σακούλας 100 τεμαχίων 
182 Φελός χοντρός σε ρολό 10m 
183 Ψαλίδια παιδικά με πλαστική εργονομική λαβή ακίνδυνα σε διάφορα χρώματα 
184 Σφουγγάρι πίνακα τύπου edding , με δυνατότητα χρήσης ανταλλακτικών 
185 Ανταλλακτικά  πανιά σφουγγαριού τύπου edding σε συσκευασία 100 τεμαχίων 
186 Μπλοκ ακουαρέλας διαστάσεων 25Χ35cm κατάλληλο για όλα τα είδη χρωμάτων 
187 Κλασέρ πλαστικοποιημένα  5Χ32 Α4 με δύο κρίκους και μηχανισμό για συγκράτηση 

εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με 
πλαϊνές τρύπες για να μην παραμορφώνονται έγγραφα  

 
188 Κλασέρ πλαστικοποιημένα  8Χ32 Α4 με δύο κρίκους και μηχανισμό για συγκράτηση 

εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με 
πλαϊνές τρύπες για να μην παραμορφώνονται έγγραφα 

189 Κλασέρ πλαστικοποιημένα  5Χ20 με δύο κρίκους και μηχανισμό για συγκράτηση 
εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με 
πλαϊνές τρύπες για να μην παραμορφώνονται έγγραφα 

190 Κλασέρ πλαστικοποιημένα  8Χ20 με δύο κρίκους και μηχανισμό για συγκράτηση 
εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη 
για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με 
πλαϊνές τρύπες για να μην παραμορφώνονται έγγραφα 

191 Φάκελοι Α4 με λάστιχο και αυτιά σε διάφορα χρώματα   
192 Χάρτινοι φάκελοι Α4 με  αυτιά τύπου μανίλα σε διάφορα χρώματα   
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193 Φάκελοι κουτί λάστιχο από σκληρό χαρτόνι με αυτιά διαστάσεων 5Χ34Χ26 για 
έγγραφα Α4  

194 Φάκελοι κουτί λάστιχο από σκληρό χαρτόνι με αυτιά διαστάσεων 8Χ34Χ26  για 
έγγραφα Α4  

195 Φάκελοι κουτί λάστιχο από σκληρό χαρτόνι με αυτιά διαστάσεων 12Χ34Χ26  για 
έγγραφα Α4 

196 Φάκελος αρχείου με πάνινα κορδόνια, με ράχη πλαστική 80cm και διαστάσεων 
25Χ35cm  

197 Ντοσιέ δίφυλλο - πλαστικό με έλασμα για τη συγκράτηση εγγράφων Α4 και πλαστικό 
διαφανές εξώφυλλο που να συγκρατεί τουλάχιστον 150 φύλλα, σε διάφορα χρώματα 

198 Διαφάνειες Α4 πολύτρυπες για ντοσιέ και αρχειοθέτηση εγγράφων σε συσκευασία 100 
τεμαχίων 

199 Διαχωριστικό πλαστικό Α4, 20 θεμάτων  
200 Ζελατίνα τύπου L που διαθέτει άνοιγμα από το πλάι , τιμή τεμαχίου 
201 Κουτί κοφτό, πλαστικό, για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με τρύπα στη ράχη για 

εύκολη πρόσβαση και χώρο για αναγραφή του περιεχομένου, σε διάφορα χρώματα, 
διαστάσεων  8Χ34Χ28cm  

202 Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑ σε συσκευασία 4 τεμαχίων 
203 Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ σε συσκευασία 4 τεμαχίων 
204 Καλάθι αχρήστων μεταλλικό ή ενισχυμένο πλαστικό, κυλινδρικό 12-18 λίτρων 
205 Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο από σκληρό χαρτόνι με αυτιά διαστάσεων 1Χ34Χ26 

cm 
206 Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο από σκληρό χαρτόνι με αυτιά διαστάσεων 3Χ34Χ26 

cm 
207 Ταμπελάκι πλαστικό με χαρτάκι σημειώσεως και διαφάνεια με μεταλλικό κλιπς για 

κρέμασμα σε κλειδί 
208 Ρολό διαφάνεια για περιτύλιγμα βιβλίων σε συσκευασία 2m 
209 Διαφάνειες πλαστικοποίησης υψηλής αντοχής, σε συσκευασία  100 τεμαχίων 
210 Σημαιούλες πλαστικές , με πλαστικό κοντάρι, κατάλληλο για παιδικά χέρια 
211 Σημαία επάρσεως, από ανθεκτικό υλικό και ανεξίτηλα χρώματα 
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