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Συνημμένα: 
Παράρτημα Ι Πίνακας  Ειδών- Ενδεικτικός προυπ/μός-Προδιαγραφές ειδών 

Παράρτημα ΙΙ Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Παράρτημα ΙΙΙ ΤΕΥΔ 

Παράρτημα IV Έντυπα Τεχνικής Προσφοράς 

Παράρτημα V  Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

51.723,27 χωρίς το ΦΠΑ 

8.792,96 ΦΠΑ 17% 

60.516,23 με το Φ. Π. Α 



 

Σελίδα 2 

                                            ΜΑΡΤΙΟΣ  2017 



 

Σελίδα 3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα δημόσια σύμβαση αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, 
για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 60.516,23 € με ΦΠΑ 17%. 

 Συγκεκριμένα η προμήθεια αποτελείται από τρεις ομάδες : 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΙΒΛΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΤΛ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΑΡΤΙ 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο ανά ομάδα (για όλα όμως τα υλικά 
της ομάδας) σύμφωνα με τα έντυπα οικονομικής προσφοράς της μελέτης. Αν ένας προμηθευτής επιθυμεί 
να δώσει προσφορά για περισσότερες της μια ομάδες ή για όλες τις ομάδες τότε θα πρέπει να 
συμπληρώσει τα αντίστοιχα έντυπα. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης αυτό της χαμηλότερης 
τιμής, στο σύνολο της 

Θα πρέπει να προσκομιστούν απαραίτητα δείγματα για όλα τα υλικά. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Τα είδη θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Δήμου εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου, χωρίς την αύξηση 
του οικονομικού αντικειμένου. 

Μπορεί ο Δήμος Λέσβου  να κάνει την προμήθεια των υλικών τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του και 
μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : Τα είδη θα παραδίδονται την έδρα του Δήμου, Τμήμα Αποθηκών του 
Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση της προμήθειας  είναι από ιδίους πόρους,  εγκεκριμένης πίστωσης προυπ/μού οικ. 
έτους 2017, στον Κ.Α. 10.6612.0000  και αναλυτικά είναι τα εξής: 

 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

ΕΙΔΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
1 

Αποσυρραπτική μηχανή (τανάλια χειρός) 

μεταλλική 

 
 

ΤΜΧ 

 

40 

 

3,00 

 

120,00 
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2 

Κομπιουτεράκι (αριθμομηχανή γραφείου) 8 

ψηφίων διπλής ενέργειας (ηλιακή ενέργεια και 

μπαταρία). 

Θα  διαθέτει επί τοις εκατό και θα εκτελεί όλες 

τις βασικές πράξεις. Θα κλείνει αυτόματα αν 

δεν χρησιμοποιηθεί. 

 
 

ΤΜΧ 

 

20 

 

10,00 

 

200,00 

 
 

3 

Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου μεταλλική με 

2 inox γάντζους (με σπείρωμα στην κάτω 

πλευρά) 

 
 

ΤΜΧ 

 

10 

 

5,00 

 

50,00 

 
4 

Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια πλαστική με 

μεταλλικό μαχαίρι κοπής 

 
 

ΤΜΧ 

 

20 

 

2,00 

 

40,00 

 
5 

Λευκή συνθετική Γομολάστιχα χωρίς 

προσμίξεις υλικών τριβής. Κατάλληλη για 

μολύβια γραφίτη. Ενδεικτικών διαστάσεων 

6,4cmX2.1cmX1,2cm 

 
 

ΤΜΧ 

 

50 

 

2,30 

 

115,00 

6 Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 

(μικρός) 2 οπών έως 16 φύλλων με 

ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. 

Περιλαμβάνει δοχείο αχρήστων στην κάτω 

πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με 

ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να 

απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου 

από γρατζουνιές.  

ΤΜΧ 40 10,00 400,00 

7 Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 2 

οπών έως 30 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό 

τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει 

δοχείο αχρήστων στην κάτω πλευρά του η 

οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. 

Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται 

επιπλεον προστασια του γραφείου από 

γρατζουνιές. 

ΤΜΧ 30 20,00 600,00 

8 Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 

(μεγάλος) 2 οπών έως 60 φύλλων με 

ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. 

Περιλαμβάνει δοχείο αχρήστων στην κάτω 

πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με 

ευκολία.  

ΤΜΧ 10 30,00 300,00 
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9 Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 

5 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και 

κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε 

συσκευασία 5 τεμαχίων 

 

ΣΥΣΚ. 40 1,00 40,00 

10 Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 

10 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και 

κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε 

συσκευασία 10 τεμαχίων 

 

 

ΣΥΣΚ.  30 1,20 36,00 

11 Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά 

αριθμημένα:1-20 Προσαρμόζονται σε ντοσιέ 

και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε 

συσκευασία 20 τεμαχίων 

ΣΥΣΚ.  20 1,80 36,00 

12 Διορθωτικό υγρό με πινέλο σε πλαστικό 

δοχείο των 20ml 

Θα έχει άριστη επικάλυψη και θα στεγνώνει 

αμέσως. 

Δεν θα περιέχει επικίνδυνους διαλύτες και θα 

είναι φιλικό στο περιβάλλον. 

 

ΤΜΧ 110 1,00 110,00 

13 Διαλυτικό υγρό σε πλαστικό δοχείο των 

20ml για την αραίωση του διορθωτικού 

υγρού. Θα φέρει μακρύ ρύγχος για εύκολη 

μετάγγιση. Δεν θα περιέχει επικίνδυνους 

διαλύτες και θα είναι φιλικό στο περιβάλλον. 

 

 

TMX 50 1,00 50,00 

14 Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 4 

ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 

105Χ148,5mm 

Σε συσκευασία των 100 φύλλων (400 

ετικετών) 

ΣΥΣΚ 20 9,50 190,00 
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15 Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 24 

ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 70Χ37,12mm 

Σε συσκευασία των 100 φύλλων (2.400 

ετικετών) 

ΣΥΣΚ 3 15,09 45,27 

16 Ντοσιέ Ζελατίνης με έλασμα μεγέθους Α4.  

Το ντοσιέ PP με έλασμα Α4 θα έχει δύο 

τρύπες και εσωτερική θήκη για ετικέτα. Θα 

μπορεί να δεχθεί 10-15 φύλλα Α4 χωρίς 

ζελατίνες.  

ΤΜΧ 500 0,25 125,00 

17 Ζελατίνες Α4 περφορέ με άνοιγμα επάνω. 

Θα προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ 2 ή 4 

κρίκων. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

ΣΥΣΚ 100 3,30 330,00 

18 Ζελατίνες τύπου Γ διαφανείς χωρίς  τρύπες. 

Θα είναι ανθεκτικές κατάλληλες  για 

αποθήκευση και προστασία εγγράφων Α4. 

Θα είναι κατασκευασμένες από 

ανακυκλώσιμο υλικό φιλικό προς το 

περιβάλλον.  

Πάχος ζελατίνας:0.10mm, Άνοιγμα άνω και 

δίπλα. 

Συσκευασία: Πακέτο 10 τεμαχίων. 

 

ΠΑΚ 10 1,00 10,00 

19 Σελοτέιπ διάφανο διαστάσεων: πλάτος 

ταινίας 12mm, μήκους 33 m. 

ΤΜΧ 80 1,00 80,00 

20 Σελοτέιπ γαλακτώδες διαστάσεων: πλάτος 

ταινίας 19mm, μήκους 33 m. Κατάλληλο για 

χρήση σε σχέδια και σε έγγραφα που θα 

φωτοτυπηθούν ώστε να μην φαίνεται. 

TMX 30 2,50 75,00 

21 Θήκη πλαστική για χαρτάκια κύβου. 

Διαστάσεις 10Χ10Χ5 cm. 

ΤΜΧ 30 2,00 60,00 

22 Κλασέρ 8Χ20cm σκληρό κατασκευασμένο 

από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με 

πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 

7.5cm ή 8cm ύψους 30cm και μήκους 20cm. 

Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και 

ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό 

TMX 200 2,00 400,00 
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rado. Κατάλληλο έως 750φύλλα Α4 των 

80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5% 

23 Κλασέρ 8Χ34cm σκληρό κατασκευασμένο 

από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με 

πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 

7.5cm ή 8cm ύψους 34cm και μήκους 30cm. 

Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και 

ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό 

rado. Κατάλληλο έως 750 φύλλα Α4 των 

80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5% 

TMX 800 2,10 1.680,00 

24 Κλασέρ 4Χ32cm σκληρό κατασκευασμένο 

από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με 

πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 

5.5cm ή 8cm ύψους 32cm και μήκους 

29,5cm. Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο 

και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει 

μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 350 φύλλα 

Α4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5% 

TMX 60 2,00 120,00 

25 Κλιμακόμετρο από ανθεκτικό πλαστικό 

μήκους 30εκ. Με 6 κλίμακες: 

1:20:25:50:75:100:125 σε σκληρή πλαστική 

θήκη αποθήκευσης. 

TMX 10 9,00 90,00 

26 Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων Α4 

με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 8Χ25Χ35. 

Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι 

fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη 

ετικέτα. 

ΤΜΧ 300 2,30 690,00 

27 Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων Α4 

με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 12Χ25Χ35. 

Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι 

fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη 

ετικέτα. 

ΤΜΧ 300 3,00 900,00 

28 Κόλλα STICK 8gr κατάλληλη για χαρτί, 

χαρτόνι, φελιζόλ, ετικέτες. Δεν θα περιέχει 

διαλύτες και θα ξεπλένεται με κρύο νερό. 

Συσκευασία: Κυλινδρική από σκληρό 

πλαστικό με καπάκι στην πλευρά κόλλησης 

ΤΜΧ 20 1,50 30,00 
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και περιστρεφόμενο ρυθμιστή εξόδου της 

κόλλας στην άλλη πλευρά.  

29 Αυτοκόλλητα διπλής όψης σε μορφή 

πλαστελίνης σε συσκευασία των 80 

τεμαχίων. Κατάλληλα για στερέωση μικρών 

αντικειμένων σε διάφορες επιφάνειες. Θα 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές 

φορές και δεν θα αφήνουν ίχνη στις 

επιφάνειες. 

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 

15 3,50 52,50 

30 Κουτί κοφτό σκληρό κατασκευασμένο από 

χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό 

PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 8cm ή 9cm 

ύψους 34cm και μήκους 28cm. Στην ράχη 

θα υπάρχει οπή με κρίκο και αυτοκόλλητη 

ετικέτα  

ΤΜΧ 30 4,50 135,00 

31 Λαστιχάκια από 100% καουτσούκ σε 

διάφορες διαστάσεις (μικρά, μεγάλα, 

καλτσοδέτα) σε συσκευασία του ενός κιλού. 

ΣΥΣΚ 5 10,00 50,00 

32 Μαρκαδόροι φωσφορούχοι υπογράμμισης 

(κιτρινο) κατάλληλοι για απλό χαρτί, 

φωτοτυπικό χαρτί και χαρτί φαξ. Εύρος 

γραφής 3mm και 5mm 

TMX 150 1,20 180,00 

33 Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,5 mm 

(πάχος γραφής  0,3mm). Διαφανές στέλεχος 

θα επιτρέπει τον έλεγχο  της στάθμη του 

μελανιού. Με  καπάκι που ενσωματώνει κλιπ 

Θα διατίθεται σε 4 χρώματα (μαύρο, μπλε, 

κόκκινο, πράσινο) 

ΤΜΧ 100 2,00 200,00 

34 Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,7 mm 

(πάχος γραφής  0,4mm). Διαφανές στέλεχος 

θα επιτρέπει τον έλεγχο  της στάθμη του 

μελανιού. Με  καπάκι που ενσωματώνει κλιπ 

. Θα διατίθεται σε 3 χρώματα (μαύρο, μπλε, 

κόκκινο) 

ΤΜΧ 100 2,00 200,00 

35 Μαρκαδόροι χονδροί δεμάτων. Θα είναι 

ανεξίτηλοι με δύο μύτες: πλακέ 4mm και 

ΤΜΧ 50 2,60 130,00 
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στρογγυλή 1mm. Το μελάνι θα στεγνώνει 

άμεσα. Θα υπάρχει σε δυο ή τρία διαθέσιμα 

χρώματα. 

36 Μαρκαδόρος λευκού Πίνακα. Μπλέ χρώμα το 

οποίο θα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Θα 

μπορεί να δεχθεί ανταλλακτική αμπούλα. 

ΤΜΧ 40 2,00 80,00 

 37 Μελάνι για ταμπόν 30ml μπλε. ΤΜΧ    40    1,00   40,00 

38 Μηχανικό μολύβι 05mm ή 07mm. Θα φέρει 

πλαστικό στέλεχος με μαλακή εργονομική 

λαβή, μεταλλικό κλιπ, ενσωματωμένη 

σβήστρα στην κορυφή με μεταλλικό καπάκι, 

μεταλλική βιδωτή άκρη στην κάτω πλευρά 

ΤΜΧ 30 4,00 120,00 

39 Μύτες για μηχανικό μολύβι με σκληρότητα 

μύτης ΗΒ σε πάχη 05 ή 07 mm. Σε σκληρή 

πλαστική συσκευασία των 12 τεμαχίων. Η 

συσκευασία θα φέρει καπάκι το οποίο θα 

επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση μιας μύτης. 

ΤΜΧ 30 1,00 30,00 

40 Μολύβια Νο 2 (Τύπος: 2-B) 

Μολύβι με άριστη ποιότητα ξύλου και 

γραφίτη. Θα έχει τριγωνικό σχήμα με 

στρογγυλεμένες ακμές και αντιολισθητική 

λαβή για την ακούραστη γραφή. 

Η επικάλυψη της επιφάνειας είναι φτιαγμένη 

από φιλικά προς το περιβάλλον με βάση το 

νερό χρώματα. Ο γραφίτης θα είναι πλήρως 

συνδεδεμένος με το ξύλο, έτσι ώστε η μύτη 

να μην σπάει εύκολα. 

Πάνω στο μολύβι θα αναγράφεται η εταιρεία 

κατασκευής και το μοντέλο. Σε συσκευασία 

των 6 τεμαχίων. 

 

 

ΣΥΣΚ 60 5,00 300,00 

41 Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη 

στρογγυλή 

ΤΜΧ 10 2,50 25,00 
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42 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ: 

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία 

αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως 

τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 

μπαταρίες). 

ΤΜΧ 20 2,00 40,00 

43 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ: 

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία 

αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR6. Ως 

τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 

μπαταρίες). 

ΤΜΧ 20 2,00 40,00 

44 Μπρελόκ πλαστικό με διαφάνεια ΤΜΧ 50 0,20 10,00 

45 Ξύστρα μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη 

για όλα τα κλασικά μολύβια. Θα αποτελείται 

από το κυρίως σώμα, τη λεπίδα και τη βίδα 

στερέωσης της. Θα διατίθεται σε πλαστικό 

διαφανές κουτάκι με 2 ανταλλακτικές 

λεπίδες. 

ΤΜΧ 40 1,00 40,00 

46 Ξύστρα διπλή μεταλλική (αλουμινίου) 

κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια αλλά 

και για τις πιο χονδρές ξυλομπογιές. Θα 

αποτελείται από το κυρίως σώμα, τις λεπίδες 

και τις βίδες στερέωσης τους. 

ΤΜΧ 10 1,50 15,00 

 
47 

Πινέζες μεταλλικές με χρωματιστή πλαστική 

επένδυση στο κεφάλι. Σε κουτί των 100 

τεμαχίων. 

 
ΚΟΥΤΙ 

 

5 

 

1,00 

 

5,00 

48 Ρολό αριθμομηχανής 57mmX60m απλό ΤΜΧ 20 0,60 12,00 

49 Σπάγκος από φυσικές ίνες κατάλληλος για 

δέματα σε κουβάρι των 50m. 

ΤΜΧ 15 1,50 22,50 

50 Στυλό διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 

1mm. Πάχος γραφής 0,4mm. Θα φέρει 

διαφανές στέλεχος πολυγωνικής διατομής 

στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το 

ΤΜΧ 1000 0,25 250,00 
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σωληνάκι του χρώματος. Στην πάνω πλευρά 

του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα. Η 

μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα 

εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να 

απαιτείται βίδωμα. Θα φέρει επίσης και 

πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα 

με αυτό του μελανιού. Πάνω στο διαφανές 

στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε 

ανεξήτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό 

δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και 

δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία 

διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κοκκινο, μαύρο. 

Μήκος γραφής μεγαλύτερο από 2.500m 

51 Στυλό μπλέ διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 

0,8mm. Πάχος γραφής 0,3mm. Θα φέρει 

στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο 

μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του 

χρώματος. Στην πάνω πλευρά του στελέχους 

θα υπάρχει πλαστική τάπα. Η μύτη με το 

σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο 

στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα. Θα 

φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα 

έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού. Πάνω 

στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε 

ανεξήτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό 

δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και 

δεν θα αφήνει κηλίδες. 

ΤΜΧ 50 0,30 15,00 

52 Μπλε στυλό διαρκείας με εξαγωνικό ριγέ 

(αδιαφανή) στέλεχος. Το πάχος μύτης θα 

είναι 1,00mm για πάχος γραφής 0,7mm. Οι 

τρείς από τις έξι πλευρές του στελέχους θα 

έχουν χρώμα ίδιο με αυτή του μελανιού 

γραφής. Θα φέρει καπάκι. Το στυλό δεν θα 

παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα 

αφήνει κηλίδες. Πάνω στο στέλεχος θα 

φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξήτηλα) η 

εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο. 

ΤΜΧ 100 0,60 60,00 

53 Στυλό gel με μηχανισμό. Μέγεθος μύτης 

1mm. Πάχος γραφής 0,48mm. Θα φέρει 

διαφανές στέλεχος κυκλικής διατομής στο 

ΤΜΧ 100 2,00 200,00 
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οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι 

του χρώματος (θα μπορεί να δεχθεί 

ανταλλακτικό) καθώς και το ελατήριο με τον 

μηχανισμό. Στην πάνω πλευρά του 

στελέχους θα υπάρχει κομβίο προώθησης-

επιστροφής της μύτης καθώς και κλιπς. Η 

μύτη θα είναι κατασκευασμένη από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Το στυλό θα είναι 

εφοδιασμένο με λαστιχένια λαβή. 

Πάνω στο στυλό θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα 

είτε ανεξήτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το 

στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην 

γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα 

υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, 

κοκκινο, μαύρο.  

54 Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 3 σε κουτί 

των 100 τεμαχίων. Θα φέρουν σήμανση CE 

και  δεν θα σκουριάζουν. 

KOYTI 200 0,60 120,00 

55 Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 4 σε κουτί 

των 100 τεμαχίων. Θα φέρουν σήμανση CE 

και  δεν θα σκουριάζουν. 

KOYTI 300 0,80 240,00 

56 Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 5 σε κουτί 

των 100 τεμαχίων. Θα φέρουν σήμανση CE 

και  δεν θα σκουριάζουν. 

KOYTI 100 1,50 150,00 

57 Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 7 σε κουτί 

των 50 τεμαχίων. Θα φέρουν σήμανση CE 

και  δεν θα σκουριάζουν. 

ΚΟΥΤΙ 100 1,70 170,00 

58 Μεταλλικό Συρραπτικό χειρός (τύπου 

τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 64. Η 

τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος 

ενώ θα υπάρχει εμπρόσθιο σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος. Κατάλληλο για 

σύρραψη 10-12 φύλλων 

ΤΜΧ 80 10,00 800,00 

59 Μεταλλικό (inox) Συρραπτικό χειρός (τύπου 

τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 126 

(24/6 mm) . Η τροφοδότηση θα γίνεται από 

το πίσω μέρος. Κατάλληλο για σύρραψη 23-

ΤΜΧ 50 15,00 750,00 
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25 φύλλων 

60 Συρραπτικό βαρέως τύπου επιτραπέζιο. Θα 

φέρει αντιολισθητική πλαστική βάση. Η 

τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος. 

Κατάλληλο για σύρραψη 100 φύλλων. 

Κατάλληλο για σύρματα 9s-17s. 

ΤΜΧ 3 45,00 135,00 

61 Σύρματα συρραφής μέγεθος μικρό Νο 64 σε 

κουτί των 2000 τεμαχίων. Δεν θα 

σκουριάζουν. Δυνατότητα συρραφής 

12φύλλα. 

ΚΟΥΤΙ 300 0,80 240,00 

62 Σύρματα συρραφής μέγεθος μεσαίο Νο 126 

σε κουτί των 1000 τεμαχίων. Δεν θα 

σκουριάζουν. 

ΚΟΥΤΙ 500 0,90 450,00 

63 Καφέ Ταινία αυτοκόλλητη συσκευασίας. 

Πλάτους 50mm, μήκους 60m ή εναλλακτικά 

Πλάτους 48mm, μήκους 66m. 

ΤΜΧ 20 1,50 30,00 

64 Ταινία χαρτοταινία 30mm x 50m ΤΜΧ 20 3,00 60,00 

65 Ταινία διπλής όψεως 38mm μήκους 10m TMX 10 2,50 25,00 

66 Ταμπόν σφραγίδας μικρό μπλε ενδεικτικών 

διαστάσεων 9,5cmχ6,5cm 

ΤΜΧ 20 1,20 24,00 

67 Ταμπόν σφραγίδας μεσαίο μπλε ενδεικτικών 

διαστάσεων 12cmχ8,5cm 

ΤΜΧ 20 1,50 30,00 

68 Ταμπόν σφραγίδας μεγάλο μπλε ενδεικτικών 

διαστάσεων 13,5cmχ9,5cm 

ΤΜΧ 10 2,20 22,00 

69 Δίφυλλα πλαστικοποίησης για Α4 των 

125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ 5 20,00 100,00 

70 Δίφυλλα πλαστικοποίησης για Α3 των 

125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ 5 35,00 175,00 
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71 Φάκελοι άσπροι 12,5 Χ 17,5 cm ΤΜΧ 500 0,04 20,00 

72 Φάκελοι σακούλες 11Χ23cm άσπροι με 

αυτοκόλλητη ταινία. 

ΤΜΧ 3.000 0,05 150,00 

73 Φάκελοι σακούλες 11Χ23cm με παράθυρο 

δεξιά, άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία. 

ΤΜΧ 5.000 0,07 350,00 

74 Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι Α4 με 

αυτοκόλλητη ταινία. 

ΤΜΧ 3.000 0,09 270,00 

75 Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι Α3 με 

αυτοκόλλητη ταινία. 

ΤΜΧ 500 0,11 55,00 

76 Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι Α5 με 

αυτοκόλλητη ταινία. 

ΤΜΧ 500 0,07 35,00 

77 Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι Β4 με 

αυτοκόλλητη ταινία. 

ΤΜΧ 500 0,11 55,00 

78 Φάκελοι χάρτινοι χωρίς πτερύγια για 

έγγραφα μεγέθους Α4. Σε διάφορα χρώματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 25Χ35cm. 

ΤΜΧ 200 0,25 50,00 

79 Φάκελοι χάρτινοι με έλασμα χωρίς πτερύγια 

για έγγραφα μεγέθους Α4. Σε διάφορα 

χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 25Χ34cm. 

ΤΜΧ 100 0,30 30,00 

80 Φάκελοι χάρτινοι με πτερύγια για έγγραφα 

μεγέθους Α4. Σε διάφορα χρώματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 24Χ34cm 

ΤΜΧ 3.000 0,25 750,00 

81 Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν. 

Κατάλληλοι για αποθήκευση 150 φύλλων Α4 

των 80γρ. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 

34,5cm και πλάτους 25.6cm. Σε διάφορα 

χρώματα. 

ΤΜΧ 2.100 0,80 1.680,00 

 
 

82 Φάκελος αρχείου 25Χ35 με ράχη 8cm 

από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με 

 
 

ΤΜΧ 

 

350 

 

1,50 

 

525,00 
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κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 

φύλλα Α4 των 80gr. Θα είναι 

κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. 

Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία. 

 

 
 

83 Φάκελος αρχείου 30Χ40 με ράχη 8cm 

από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με 

κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 

φύλλα Α4+ των 80gr. Θα είναι 

κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. 

Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία. 

 

 
ΤΜΧ 

 

         350 

 

      2,50 

 

875,00 

 
84 

Φάκελος αρχείου 25Χ35 με ράχη 8cm 

από μπλε χαρτόνι με αυτιά και με 

κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 

φύλλα Α4+ των 80gr. Θα είναι 

κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. 

Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία. 

 

 
ΤΜΧ 

 

50 

 

3,50 

 

175,00 

85 Πλαστικός Χάρακας 30 cm με σήμανση 

χιλιοστού και αριθμητική αναγραφή ανά 

εκατοστό. 

TMX 26 1,00 26,00 

86 Ανταλλακτικά χαρτιά κύβου σημειώσεων 

9X9εκ σε συσκευασία των 500 φύλλων. 

ΛΕΥΚΟ 80γρ 

ΣΥΣΚ 300 1,50 450,00 

87 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα 75mm x 

75mm κίτρινα σε συσκευασία των 400 

φύλλων. Ανοχή στις διαστάσεις +-5%. 

ΤΜΧ 140 2,30 322,00 

   88 Χαρτί καφέ του μέτρου πλάτους 1m  ΜΕΤΡ 50 0,60 30,00 
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  89 Χαρτί άσπρο Πλάτους 91cm Σε συσκευασία 

ρολό των 50 μ. 

ΣΥΣΚ 3 30,00 90,00 

  90 Χαρτοκόπτης (κοπίδι). Με πλαστικό 

περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει 

ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην 

επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται 

ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται 

εντός του πλαστικού περιβλήματος. 

ΤΜΧ 15 1,80 27,00 

  91 Χαρτοκόπτης (κοπίδι) μικρός. Με πλαστικό 

περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει 

ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην 

επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται 

ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται 

εντός του πλαστικού περιβλήματος. 

ΤΜΧ 25 1,00 25,00 

  92 Χαρτόνι ΚΟΥΣΕ έγχρωμο 300 γρ. 70Χ100 cm ΤΜΧ 50 2,00 100,00 

  93 Ψαλίδι μεσαίου μεγέθους 15cm. Θα έχει 

εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες. 

ΤΜΧ 15 3,00 45,00 

  94 Ψαλίδι μεγάλο 21cm. Θα έχει εργονομική 

λαβή και μεταλλικές λάμες.  

ΤΜΧ 10 4,00 40,00 

  95 Δισκέτα floppy 3.5’’ MF/2HD 1,44MB. Σε 

συσκευασία των 10 τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ 15 12,00 180,00 

  96 CD –R των 700MB 52Χ - 80min σε 

κυλινδρική συσκευασία (πλαστική θήκη) των 

50 τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ 15 16,00 240,00 

 97 CD –RW των 700MB 12Χ - 80min σε σκληρή 

πλαστική θήκη. 

TMX 10 1,50 15,00 

  98 DVD -R των 4,7GB 16Χ - 120min σε 

κυλινδρική συσκευασία (πλαστική θήκη) των 

50 τεμαχίων. 

ΣΥΣΚ 1 20,00 20,00 

     99 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ με διαφάνεια μπροστά για 

CD & DVD σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 

ΣΥΣΚ 6 6,00 36,00 
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100 Πλαστική σκληρή χαρτοθήκη γραφείου 

(σκαφάκι) για έγγραφα Α4. Θα μπορούν 

να συνδυαστούν η μια πάνω στην άλλη 

φτιάχνοντας μια στήλη από σκαφάκια. 

ΤΜΧ 100  3,50 350,00 

101 Σφραγίδα Ξύλινη ορθογώνια 3,4 ή 5 

σειρών ή στρογγυλή.  

TMX 200  12,00 2.400,00 

102 Διορθωτική ταινία roller mouse 4.2mm x 

6m 

TMX 600  2,00 1.200,00 

103 Κόλλες αναφοράς (μέγεθος Α4) ριγέ των 

60γρ σε συσκευασία των 400φύλλων. 

ΣΥΣΚ 5 10,00 50,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:   23.361,27     ΦΠΑ   3.971,42                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                               

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ ΦΠΑ       27.332,69 

 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ Β  (ΒΙΒΛΙΑ ΜΠΟΚ ΚΤΛ) 

ΕΙΔΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βιβλίο (φυλλάδα) 100 Φύλλων  21Χ30 cm 

ριγέ με χονδρό εξώφυλλο 

ΤΜΧ 5 10,00 50,00 

2 Βιβλίο (φυλλάδα) 200 Φύλλων  21Χ30 cm 

ριγέ με χονδρό εξώφυλλο 

ΤΜΧ 10 15,00 150,00 

3 Βιβλίο (φυλλάδα) 300 Φύλλων  21Χ30 cm 

ριγέ με χονδρό εξώφυλλο 

ΤΜΧ 5 20,00 100,00 

4 Βιβλίο με χονδρό εξώφυλλο πρωτοκόλλου 

αλληλογραφίας 500φ. 25Χ35 cm 

ΤΜΧ 5 50,00 250,00 

5 Βιβλίο με χονδρό εξώφυλλο πρωτοκόλλου 

αλληλογραφίας 200φ. 25Χ35 cm 

ΤΜΧ 5 25,00 125,00 

6 Ευρετήριο τηλεφώνου 246 σελίδων+- 10%. 

Εξώφυλλο από δερματίνη με μαλακό 

αφρολέξ από εσωτερικά και ραμμένο 

ΤΜΧ 5 10,00 50,00 
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περιμετρικά. Διαστάσεων 17Χ24cm 

7 Ημερολόγιο επιτραπέζιο με οπές ΤΜΧ 400 1,50 600,00 

8 Ημερολόγιο ατζέντα 17Χ24 cm (μια σελίδα 

ανά ημέρα) 

ΤΜΧ 10 8,00 80,00 

9 Μπλοκ Α4 των 40 φύλλων κολλητά στο 

πάνω μέρος, Ριγέ με εξώφυλλο. 

ΤΜΧ 10 1,20 12,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β             1.417,00    ΦΠΑ  240,89                                                                                                                                                                                                  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕ ΦΠΑ      1.657,89 

 

 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑ Γ (ΧΑΡΤΙ) 

ΕΙΔΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

 

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 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 

ΠΑΚ. 

500Φ 

9.615 2,60 24.999,00 
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• 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    

2 Χαρτί φωτοτυπικό Α4 80gr χρωματιστό ΠΑΚ. 

500Φ 

20 9,00 180,00 

3 Χαρτί φωτοτυπικό Α4 160gr Λευκό ή 

χρωματιστό 

ΠΑΚ. 

250Φ 

10 10,00 100,00 

4 Χαρτί φωτοτυπικό Α3 λευκό (µεγέθους 42 Χ 

29,5 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 Α3 θα είναι η 

κατάλληλη ώστε να μη 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 

ΠΑΚ. 

500Φ 

150 6,00 900,00 



 

Σελίδα 20 

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.    

5 Χαρτί Ρολό για plotter διαστάσεων 

0,61Χ50m (A1) Λευκό των 80 gr/m2 

ΤΜΧ 15 12,00 180,00 

6 Χαρτί ξηρογραφικό Ρολό για plotter 

διαστάσεων 0,30Χ120m (Α5) Λευκό των 80 

gr/m2 

ΤΜΧ 5 12,20 61,00 

 Χαρτί ξηρογραφικό Ρολό για plotter 

διαστάσεων 0,61Χ120m (Α1) Λευκό των 80 

gr/m2 

ΤΜΧ 5 25,00 125,00 

7 Χαρτί ξηρογραφικό Ρολό για plotter 

διαστάσεων 0,914Χ120m (Α0) Λευκό των 80 

gr/m2 

ΤΜΧ 5 35,00 175,00 



 

Σελίδα 21 

8 Χαρτί Ρολό για plotter διαστάσεων 

0,914Χ45,7m (A0) Λευκό των 80 gr/m2 

ΤΜΧ 15 15,00 225,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :       26.945,00            ΦΠΑ  4.580,65                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                  

                           

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕ ΦΠΑ 31.525,65                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ    51.723,27    ΦΠΑ       8.792,96 

                                                                                                                                                                                                                

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ ΜΕ ΦΠΑ  60.516,23 

 

 

 

Μυτιλήνη 06/03/2017 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Υπάλληλος του τμήματος                              Η Προϊσταμένη Τμήματος                            Η Αναπλ. Διεύθυνσης 

 

 

 

     Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ                                                      Π. ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ                                                   Μ. ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 

 

 

 


