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Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλα τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την
ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος
την εµφάνιση τους.
Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασµένα και
σηµασµένα µε ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εµπορική ονοµασία τους, ο
κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα
σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία καθορίζουν, δόκιµα, σύγχρονα, καινούργια,
άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα
εγκεκριµένα πρότυπα, στα εγκεκριµένα δείγµατα και θα συνοδεύονται από όλα τα
προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα
προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
Σχετικά µε τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών µεταξύ ∆ήµου και
προµηθευτή, πριν & µετά την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ.
Αναλυτικά, οι προδιαγραφές καταγράφονται στις επόµενες παραγράφους

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Ζελατίνες - θήκες εγγράφων µε άνοιγµα από πάνω (Α4 din 4/10)Β

2

Κλασέρ τύπου SKAG (Α4 8-32) διάφορα χρώµατα

3

Κουτιά αρχείου Ν10 10*27*35 µορφής ΙΩΝΙΑΣ

4

Ξύλινο µολύβι κλασικό µε γόµα

5

Ρολό ξηρογραφικό 0,62*20 µ

6

Ρολό ξηρογραφικό 0,92*20 µ

7

Σετ ∆ιορθωτικό-∆ιαλυτικό

8

Στυλό διαρκείας τύπου bic ( χρώµατος µπλε ή µαύρο ή κόκκινο)

9

Φάκελοι (Α4 µε λάστιχο και φτερά)

10

Φάκελοι αρχειοθέτησης δικογραφιών

11

Φάκελοι αρχείου µε κορδόνια 15 εκ.

12

Φάκελοι µε έλασµα

13

Χαρτί Α3 (βάρους 80kgr/m², συσκ. 500 φ.)

14

Χαρτί Α4 (βάρους 80kgr/m², συσκ. 500 φ.)

15

Χαρτί Α4 (βάρους 80kgr/m², συσκ. 500 φ.) ροζ

16

Φάκελοι αλληλογραφίας (Α3 31Χ41, 250 τµχ/κ.)

17

Φάκελοι αλληλογραφίας (Α4 23Χ32, 250 τµχ/κ.)

18

Φάκελοι αλληλογραφίας (επιταγών 11Χ23, 500 τµχ/ κ.)

Αρκαλοχώρι, 15-02-2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα
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Αγλαΐα Παντουβάκη
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