
                 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ  
                        ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ 
 
                Χαρακτηριστικά  χάρτινων τσαντών: 
 

            -Χαρτί dublex (άσπρο – καφέ) 200gr/sm, ειδικών προδιαγραφών για τσάντες. 
            -Χειρολαβή από κορδόνι άσπρο βαμβακερό, μήκους 45cm και πάχους 5mm  
             πιασμένη με κόμπο.                                  
           - Εκτύπωση offset, στην άσπρη όψη του χαρτιού, 2 χρώματα με κάλυψη 100%. 
           - Βερνίκι για σταθεροποίηση των χρωμάτων. 
           - Χαρτόνια ενίσχυσης 450 gr/sm στον πάτο (καφέ χρώματος) και στα πλαϊνά. 

 
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

(πλάτος χ πιέτα χ ύψος) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

15Χ7Χ15 5.000 

24Χ11Χ29 8.000 

30Χ15Χ36 6.000 

38Χ15Χ45 5.000 
 

 

 

                 Χαρακτηριστικά  πλαστικών τσαντών πολυαιθυλενίου. 
 
           -Υλικό HDPE (σκληρό πολυαιθυλένιο), γαλακτώδες , διασπώμενο 
             (4  χρόνια αντοχή). 
           -Πάχος : όπως φαίνεται στον πίνακα. 
           -Χειρολαβή χούφτα  
           -Εκτύπωση φλεξογραφία, 2 χρώματα. 

 

                 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΟΣ ΜΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

70X 60 +(10+10) πιέτα 
πλαϊνή 

100My 6.000 

40X60 +(6+6) πιέτα πλαϊνή 90My 9.000 

30Χ43 +(5+5) πιέτα πάτου 80My 14.000 

30Χ40 χωρίς πιέτα 60My 17.000 
 

 
                 Χαρακτηριστικά για χάρτινο σακουλάκι και χάρτινο φάκελο με καπάκι: 
 

          -Χαρτί dublex (άσπρο – καφέ) 150gr/sm, ειδικών προδιαγραφών για τσάντες. 
          -Eκτύπωση offset, στην άσπρη όψη του χαρτιού, 2 χρώματα με κάλυψη 100%. 
          -Βερνίκι για σταθεροποίηση των χρωμάτων 

 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
πλάτος χ πιέτα χ ύψος+ καπάκι - 

σακουλάκι 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

9Χ3Χ14+4 3.000 

πλάτος χ ύψος+ καπάκι - φάκελος  

17Χ20+2 9.000 
 

 

 

 

 



 

               ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα τσαντών ώστε να 

αποδείξουν εμπειρία στην εκτύπωση τσαντών, καθώς και δείγματα  όλων των 
υλικών που περιγράφονται στις προδιαγραφές. Προσφορά χωρίς τα δείγματα 
που περιγράφονται στις προδιαγραφές απορρίπτεται. 

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους και την   
γραφίστρια που έχει επιμεληθεί τις μακέτες, για την επίβλεψη και την     
παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Το ΤΑΠ θα παραδώσει αρχεία σε 
μορφή illustrator τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο στα 
τελικά αναπτύγματα (κοπτικά).  

- Μετά την κατακύρωση ο ανάδοχος θα εκτυπώσει δοκίμια με προδιαγραφές 
Fogra για χρωματικό έλεγχο. Πριν την εκτύπωση θα πρέπει να εγκριθούν όλα 
τα τελικά ηλεκτρονικά αρχεία από το ΤΑΠ.    

- Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κόστη (υλικά, δοκίμια, 
μακέτες-κλισέ-λάστιχα, εκτύπωση, μεταφορικά). 

         
 
        ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 
        Οι τσάντες και τα υπόλοιπα προϊόντα θα παραδοθούν, συσκευασμένα σε κούτες με     
        εξωτερική ένδειξη για το περιεχόμενο, στις αποθήκες του ΤΑΠΑ. 
 
 
 
 
 
 
       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ 
       Γαβαλάς Στυλ. 
       Ζαφείρη Μαρ. 
       Καραμήτσου Ευαγ. 

 


