
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
(ΑΜ 33_2021)

1. Τα έξοδα δημοσίευσης ανέρχονται σε 112 ευρώ

2. Ομάδα Α 17: Μηχάνημα καταστροφής εγγράφων : η περιγραφή μπήκε εκ παραδρομής. 
Η σωστή περιγραφή είναι: Μηχάνημα καταστροφής εγγράφων πλάτος 6mm , δυνατότητα 
καταστροφής 8-10 φύλλα Α4  συγχρόνως, δυνατότητα καταστροφής  CD , DVD

2ο ερώτημα

για το ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ Β:'Εντυπα και εκτυπώσεις ζητήθηκαν διευκρινίσεις

1.για το είδος «ΑΑ2: Φάκελοι αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι με τίτλο ,διαστ. 16Χ23εκ λευκοί πολυτελείας» Να
μας αναφέρετε περιγραφικά τί εννοείτε πολυτελείας και αν υπάρχει διαθέσιμο δείγμα
2.για το είδος «ΑΑ10: Φάκελοι αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι με τίτλο ,διαστ 16Χ23 εκ λευκοί με διαφανές
παράθυρο» αν υπάρχει διαθέσιμο δείγμα
3.για το είδος «ΑΑ13 Φύλλα διπλά μηχανογραφικό χαρτί» τα φύλλα τι διαστάσεων είναι και τι εννοείτε τεμάχια
10
4.για το είδος «ΑΑ17 Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 50Φ» το βιβλίο τι είδους εξώφυλλο έχει?άκαμπτο σκληρό
ή χαρτονάκι?
5.για τα είδη «ΑΑ18 Βιβλίο εκθέσεων ληξιαρχείου Α4με χοντρό εξώφυλλο 200 σελ, ΑΑ19: Βιβλίο εκθέσεων
ληξιαρχείου Α4με χοντρό εξώφυλλο 200 σελ & ΑΑ20: Βιβλίο Αδειών γάμου 25χ35 με χοντρό εξώφυλλο»: ,
φέρουν χρυσά/ασημί ή κάποιας αλλης μορφής γράμματα στο εξώφυλλό τους? 
6.Για τα είδη «ΑΑ23 Διπλότυπo είσπραξης μηχανογραφικό(Δήμος) (σειρά 1) 1000 φύλλα, ΑΑ24: Διπλότυπo
είσπραξης  μηχανογραφικό  (κοιμητήριο)  (σειρά  2)  1000  Φ,ΑΑ25  :  Διπλότυπο  είσπραξης  μηχανογραφικό
(Δ/νση  Πολιτισμού  Αθλητισμού)  (σειρά  3-4&5)  1000  Φ  &  ΑΑ26  :  Τριπλότυπο  γραμμάτιο  είσπραξης
μηχανογραφικό 500 Φ»: τι διαστάσεων είναι τα ανωτέρω έντυπα 
7.για το είδος «ΑΑ34: Μηχανογραφικό χαρτί 11 Χ 15'' (2000 Φ): αν έχει τύπωμα το ζητούμενο μηχανογραφικό

για το ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ Γ:Εντυπο Υλικό παιδικών σταθμών ζητήθηκαν διευκρινίσεις
8.για το είδος «ΑΑ9: Ατομικές καρτέλες υγείας νηπίων & βρεφών» τι  διαστάσεων είναι  οι  καρτέλες & τι
χρώματος
9.για το είδος «ΑΑ10: Βιβλίο παρουσίας παιδιών» τι διαστάσεων είναι το βιβλίο , πόσων φύλλων & αν έχει
σκληρό εξώφυλλο 

Απάντηση στο 2ο ερώτημα

Σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα:
1. είδος ΑΑ2: υπάρχει διαθέσιμο δείγμα  Φάκελoς Πρόσκλησης 16Χ23cm 130gr
2. είδος ΑΑ10:Υπαρχει δειγμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κουμουτσέα στο 2132023637 
3. είδος ΑΑ13: 5,5*9,5 διπλό χαρτί  χημικο  ncr πακέτο των 5
4. είδος ΑΑ17:Το βιβλίο θα έχει άκαμπτο εξώφυλλο
5. είδος ΑΑ18:Δεν φερουν γραμματα
6.  είδος ΑΑ23-24-25-26:Υπάρχει πρότυπο στο δήμο επικοινωνήστε με την κ. Χειμώνα στο 2132023635
7. είδος ΑΑ34: Εχει τυπωμα
8. είδος ΑΑ9: Ατομικές καρτέλες υγείας νηπίων και βρεφών, οι διαστάσεις αναφέρονται αναλυτικά στις
τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά το χρώμα λευκό ή εκρού
9. είδος ΑΑ10: Βιβλίο παρουσίας-συσσιτούντων όπως αναφέρεται στη μελέτη,επίσης οι προδιαγραφές
αναφέρονται αναλυτικά

3ο ερώτημα
Για το ΤΜΗΜΑ 1-ΟΜΑΔΑ Α ζητήθηκαν διευκρινίσεις
-ΝΟ.14 ΕΧΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Απάντηση
Εφ’όσον η ποσότητα εκ παραδρομής είναι μηδενική δεν είναι δυνατόν να προσφερθεί και να ζητηθεί από την 



αναθέτουσα αρχή.

-ΝΟ.59,54 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ 
-ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΖΗΤΑΤΕ
Απάντηση
δείγμα και επικοινωνία με την κ. Μαραγκού στο 2132023617

-ΝΟ.57 ΕΝΝΟΕΙΤΕ STECH FILM?

Απάντηση

δείγμα και επικοινωνία με την κ. Μαραγκού για περισσότερες  διευκρινήσεις στο 2132023617


