
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                       ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.998,99 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                       

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2016        

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.957,51 € 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό (µεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 

80 γρ/τ.µ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 

500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου 

inkjet & laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. 

Η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη 

ΠΑΚ. 500Φ 1.657   



δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και 

inkjet) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των 

υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία 

και χνούδι.  

θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: • To είδος 

του χαρτιού, • Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή 

• Οι διαστάσεις των φύλλων • ο αριθμός τους • Κάθε 5 

δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως 

σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή 

μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Να μην επηρεάζεται από 

το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις 

συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. Το σχήμα του φύλλου 

θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν 

παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα 

αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. Η επιφάνεια των 

φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, 

μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, 

στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα 

μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο 



του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι 

εντελώς λεία. Πιστοποίηση κατά iso 9001 και iso 14001    

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                                                                                                    

ΦΠΑ                                                                                                                                                                                                                  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                                                                       

 

 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Λέσβου. 

 

 

 
                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016               Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

      Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.   
      

 

 
             ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ            ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

  ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.             ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.    


