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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  06/2011 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την «ανάδειξη προµηθευτή 
γραφικής ύλης, µικροεξοπλισµών γραφείου, χάρτου και εντύπων 
µηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας, µε χρονική διάρκεια του έργου από την 
υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2011 και µε προϋπολογισµό 40.000,00 ευρώ, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του έτους 2011,  ΚΑΕ 1111  της Π. Ε. 
Καβάλας. 
 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον τύπο:19-7-2011           
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95).  
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4. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005) «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 144/27-12-2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/2010) 

«Οργανισµός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας &  Θράκης». 
8. Την υπ’αρ.201/2011 απόφαση του 18/2011 Πρακτικού της Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η αρ.06/2011 
∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.   

9. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες σε γραφική ύλη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το 
χρονικό διάστηµα  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-
12-2011. 

10. Τις αριθµ. 2/2011 (αρ. πρωτ. Οικ.03/2179 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-7Ξ5, 
03/οικ.2180 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣΨ7ΛΒ-ΠΓΗ, Οικ.03/2181 4-7-2011 
Α∆Α:4ΑΣΨ7ΛΒ-ΧΡΦ, Οικ.03/2182 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣΨ7ΛΒ-ΓΓΖ, 
Οικ.03/2183 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣΨ7ΛΒ-ΚΑΝ, Οικ.03/2184 4-7-2011 
Α∆Α:4ΑΣΨ7ΛΒ-7ΙΜ, Οικ.03/2185 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣΨ7ΛΒ-Φ4Α, 
Οικ.03/2186 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-ΥΙΙ, Οικ.03/2187 4-7-2011 
Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-Ξ9Ξ , Οικ.03/2188 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-ΕΤΙ , Οικ.03/2189 
4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-Π12, Οικ.03/2190 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-Ν9Χ, 
Οικ.03/2191 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-9ΞΩ, Οικ.03/2192 4-7-2011 
Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-Ν9Ω, Οικ.03/2193 4-7-2011 Α∆Α:4ΑΣ97ΛΒ-ΗΚ2)  εκθέσεις  
αναλήψεων δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 1111 οικ. έτους 2011.  

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης   την χαµηλότερη  τιµή σε ΕΥΡΩ 
για την «ανάδειξη προµηθευτή γραφικής ύλης, µικροεξοπλισµών γραφείου, 
χάρτου και εντύπων µηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Καβάλας όπως ειδικότερα περιγράφονται 
στους συνηµµένους δύο Πίνακες (Γνήσια και Ανακασκευασµένα)  οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Προϋπολογισµός προµήθειας: 40.000,00 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο 238 του ∆ιοικητηρίου της 
Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας στις 28-7-2011 ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 11:00 
π.µ. 

Κατάθεση προφορών θα γίνεται έως τις  28-7-2011 και ώρα 11:00 π.µ. 

 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµέρα και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές µε όλα τα δικαιολογητικά εκτός της εγγυητικής επιστολής θα 
υποβάλλονται εις διπλούν.  

Προσφορές που δεν συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίσουν δείγµατα από τα είδη που 
προσφέρουν την ηµέρα του διαγωνισµού. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Προµηθειών. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν : 

� Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα  
� Συνεταιρισµοί 
� Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες                      
προσµετρούµενες από τη εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού της δε 
εγγυητικής επιστολής για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 120 ηµερολογιακές 
ηµέρες αξίας 2.460,00 €. 

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε :  
Τους συνηµµένους όρους στην ∆ιακ/ξη και  τον Κανονισµό Προµηθειών του 
∆ηµοσίου. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακ/ξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία µας, γραφείο 238, τηλ 2510-291238. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Αριθµός προκήρυξης 06/2011 πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο επιλογής την 
χαµηλότερη τιµή. 
2. Αφορά την προµήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και µηχανογραφικών 
αναλώσιµων, όπως αυτά εµφανίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ηµεροµηνία υπογραφής 
σύµβασης έως 31-12-2011. ∆ίνεται η δυνατότητα προσφοράς και µέρους των 
παραπάνω ειδών. Η ποσότητα όµως των ειδών και η δαπάνη για το καθένα δεν 
µπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. 
3. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης είναι στην ευχέρεια των υπηρεσιών 
της Π. Ε. Καβάλας και ορίζεται παρακάτω. 
4. Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό είναι: 
Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ: 2510-291238 
FAX : 2510-227408 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 
Τ.Κ.: 65110 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ :Ε. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ & Ν. ΓΚΑΒΕΛΑ 
5. Ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης στον Τύπο ορίζεται:. 19/7/2011. 
6. Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από 
την επόµενη της δηµοσίευσης της περίληψης στον Τύπο. 
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή 
αξιολόγησης διαγωνισµών. Ως ηµεροµηνία αποσφράγισης ορίζεται η 28/7/2011, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ στο γραφείο 238 της Π .Ε. Καβάλας. Πρόσωπα 
που µπορούν να παραβρίσκονται είναι οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί 
τους. 
8. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων θα οριστεί . 
9. Το νόµισµα στις προσφορές είναι το €. 
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10. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπολογίζεται σε 40.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
 Η πληρωµή των ειδών που θα παραδίδονται θα γίνεται µε επιταγή, µετά από 
έλεγχο και εκκαθάριση της ∆απάνης από την Υ.∆.Ε. 
11. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από το Τµήµα Προµηθειών µέχρι           
28/7 /2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ (τέλος κάθε προσφοράς) στο Γραφ. 
238. 
(2ος όροφος, αρµόδιοι υπάλληλοι  οι κ. Ε. Ιορδανίδου και Ν. Γκαβέλα). 
12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις 
(4) µήνες από την επόµενη του διαγωνισµού. 
13. Η προσφορά δεν γίνεται δεκτή αν δεν υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από το αρθρ. 5α παρ.β  του Π.∆.118/07. 
14. Επισυνάπτεται στην διακήρυξη και σχέδιο Σύµβασης. 
 
 
 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2.460,00 € (αρθρ.6 παρ.1 περιπ.α του Π.∆. 118/07) 
2. Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.6 παρ.1 περιπ.β του Π.∆. 118/07) θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής στην οποία: 
I. Να αναγράφονται στα στοιχεία του διαγωνισµού. 
II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
-δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση 1 του εδ. α της παρ. 2 του  Π.∆. 118/07. 
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 2 του εδ. α 
της παρ.2  του Π.∆. 118/07. 
-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης 3 του εδ. α της παρ.2 του Π.∆. 118/07. 
-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην περ.4 του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. 3 του εδ. β της παρ. 2 του 
Π.∆. 118/07. 
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.2 του εδ. γ της παρ.2 του 
Π.∆. 118/07. 
III. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07. 
3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του παρόντος: 
 
Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
(1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της   
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
(3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παρακάτω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
 
Β. Οι αλλοδαποί: 
(1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τριµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφου ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ.α της παρ 2 του παρόντος 
άρθρου. 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούσε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ.2 του εδ.α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.3 του εδ. α της παρ.2 του παρόντος 
άρθρου. 
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την παράδοση της άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά και οι συνεταιρισµοί τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 6 παρ.2 εδ. γ και δ του Π.∆. 118/07. 
Οι ενώσεις προµηθευτών τα προβλεπόµενα από το άρθρο 7 του Π.∆. 118/07. 
-Σε περίπτωση µη προσκόµισης αυτών τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται 
δεκτά. 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής 1, 2, 3, θα υποβάλλονται στον κυρίως φάκελο 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 και 12 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε τις 
οικείες διατάξεις. 
Σε ξεχωριστό φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά 
-Στο φάκελο δικαιολογητικών κάθε προσφορά θα αναγράφεται (άρθρο 11 παρ. 7): 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναγράφονται στο άρθρο 11 του 
Π.∆. 118/07. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής, για 
την παρούσα διακήρυξη που το κριτήριο της επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή, 
στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης 
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Στην 
προσφορά, ο προσφέρων θα αναγράφει την τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ για κάθε 
είδος και µε την ποσότητα που ζητείται (τεµάχιο, χιλιάδα, κουτί, κ.τ.λ.). 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της επιτροπής. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς του που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. 
Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις 
παραγγελίες των Υπηρεσιών και κατόπιν ειδικού σηµειώµατος του Προϊσταµένου 
της Υπηρεσίας που αφορά την προµήθεια. 
Οι µειοδότες οι οποίοι θα αναδειχθούν από τον διαγωνισµό αυτό πρέπει να 
προσέλθουν στα γραφεία  του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας µέσα σε 20 µέρες από την ανακοίνωση σ’αυτούς 
της απόφασης κατακύρωσης στο όνοµα τους του διαγωνισµού για την σύνταξη 
της σχετικής Σύµβασης. 
Επίσης οι µειοδότες πρέπει να προσκοµίσουν και εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της Σύµβασης ίση µε το 10% της αξίας των ειδών της Προµήθειας που 
θα αναλάβουν,  µε ποινή όλων των κυρώσεων του Π.∆. 394/1996 και του Π.∆. 
118/07. 
Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συµφωνεί µε την παραγγελία θα 
επιστρέφεται στον προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει 
αµέσως. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στις υπηρεσίες τα διάφορα είδη 
γραφικής ύλης µέσα σε 24 ώρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση αρνήσεως ή 
δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεούµενος να καλύπτει τη διαφορά των 
διαφόρων προµηθειών µέχρι της λήξεως της συµβάσεως. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται οι εξής ρυθµίσεις : 
Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης διαγωνισµού, κατά της συµµετοχής 
προµηθευτή και κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακύρωση για 
λόγους νοµιµότητος και ουσίας και έχει τον χαρακτήρα ενδικοφανούς 
προσφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07. 
Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής της άσκησης ένστασης 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 
0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό 
προµήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ, σύµφωνα 
µε την παρ.6 του Π.∆. 118/07. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
- Η  Π. Ε. Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να αυξάνει ή να 
µειώνει  τις ποσότητες  ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να 
δεσµεύεται από τον µειοδότη. 
- Η  Π. Ε. Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της σύµβασης 
έως τρεις µήνες. Η δε παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη µηνιαία που προκύπτει από τη σύµβαση κατ΄αναλογία. 
-Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης αυτής θα βαρύνουν την Π. Ε. Καβάλας. 
-Οι τιµές όλων των ειδών θα βαρύνονται µε τον αναλογούντα στα είδη ΦΠΑ. 
-Οι προµηθευτές υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τους 
προµηθευτές: 
α. Την κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 
β. Χαρτόσηµο 2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 
γ. Ο.Γ.Α. 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου. 
-Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται φόρος 4% επί του καθαρού 
ποσού της αξίας του τιµολογίου ως προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος. 
Η διακήρυξη αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, των Π.∆. 394/96 και 
118/07. 
Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο 238 του 2ου ορόφου του Τµήµατος 
Προµηθειών,  της ∆/νσης ∆ιοκητικού-Οικονοµικού της Π. Ε. Καβάλας, τηλ.: 
2510-291238, αρµόδιοι υπάλληλοι  οι κ. Ε. Ιορδανίδου και Ν. Γκαβέλα. 
 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 

 

∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΒ-ΠΚΒ



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ονοµασία Τράπεζας ........................................... 
Κατάστηµα ...................................... 
(∆/νση: οδός - αριθµός, Τ.Κ., FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης. 

ΕΥΡΩ ____________ 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.. .....ΕΥΡΩ.. 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
...........................υπέρ   της   εταιρείας ...............................................................  
∆/νση ..................................................................για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ..........................................................................  
για την προµήθεια .......................................................................... σύµφωνα 
µε την υπ' αριθµ................ /............∆/ξή σας. 

• Η  παρούσα εγγύηση  καλύπτει  µόνο τις από την συµµετοχή  στον 
ανωτέρω   διαγωνισµό   απορρέουσες   υποχρεώσεις   της   εν   λόγω 
εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή 
µη η απαίτηση σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα 
σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την............................................................................  
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των εγγυήσεων που  έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων θα 
πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος: 

«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη 
η απαίτηση σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.» 

ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
         
 
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ     /2011 

ΣΧΕ∆ΙΟ  Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ 
 
Προµήθεια γραφικής ύλης, µικροεξοπλισµών γραφείου, χάρτου και εντύπων µηχανογράφησης, εκτύπωσης και 
βιβλιοδέτησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας, έτους 2011.            

Καβάλα σήµερα στις     -   -2011 οι: 
1) Ο κ. Γρανάς Αρχέλαος Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή την 
Περιφερειακή Ενότητα  Καβάλας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
2)……………………………………………………………………………, συνοµολόγησαν και αποδέχθηκαν τα 
εξής: 
Κατά τον ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό που έγινε στις   -  -2011  βάσει της Αριθ. 06/2011 ∆ιακήρυξης για  την 
ανάδειξη χορηγητών προµήθειας των παραπάνω ειδών προς κάλυψη των ετησίων αναγκών των Υπηρεσιών της   
Π. Ε. Καβάλας κατακυρώθηκε µε το  αριθ.   /2011 Πρακτικό της  Οικονοµικής  Επιτροπής  ΠΑΜΘ στον δεύτερο η 
προµήθεια των ειδών που  αναγράφονται στον συνηµµένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης. 
   Ύστερα από τα παραπάνω Ο/Η ……………………………………………………………………………που θα 
καλείται στο εξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  για συντοµία αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τα είδη που  
αναγράφονται στον συνηµµένο πίνακα για ένα έτος σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ           
Χρόνος εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την   υπογραφή της σύµβασης έως 
31-12-2011. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο  

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                        
Τιµή πληρωµής της αξίας των χορηγουµένων ειδών ορίζεται η τιµή που αναγράφεται στους τιµοκαταλόγους των 
προσφορών του προµηθευτή και αναγράφονται στο συνηµµένο πίνακα. 
Στις τιµές του τιµοκαταλόγου δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελµένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη εντολή µέσα σε 
24 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη χορήγηση κάποιου είδους για οποιονδήποτε 
λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεούµενος να καλύπτει τη διαφορά των 
διαφόρων προµηθειών µέχρι τη λήξη της συµβάσεως. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που 
καθορίζονται κάθε φορά  µε ευθύνη και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή µέχρι τις αποθήκες. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριµελή επιτροπή . 
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Αντικείµενο της επιτροπής είναι: 
Έλεγχος έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας. 
Έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των ειδών. 
Η σύσταση για κάθε προσκόµιση ειδών πρωτοκόλλoυ  παραλαβής ή απόρριψης και διαπίστωση παράβασης. 
Σε περίπτωση απόρριψης είδους οµόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση 
αντικατάσταση του είδους παραιτούµενος από κάθε δικαίωµα διαιτησίας. 
Σε περίπτωση οµόφωνης απόρριψης των προσκοµιζοµένων ειδών µόνο για λόγους ποιότητας ο προµηθευτής 
µπορεί να ζητήσει πραγµατογνωµοσύνη από τις αρµόδιες και κατ’ είδος Υπηρεσίες των οποίων η γνώµη είναι 
δεσµευτική για την Επιτροπή Παραλαβής και τον προµηθευτή. 
Κατά την παράδοση των εφοδίων πρέπει να παρίσταται ο προµηθευτής αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο ενήλικο 
και εγγράµµατο του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα 
παραλαβής, δειγµατοληψιών, απόρριψης και παραβάσεων. 
Εάν ο προµηθευτής ή ο αντιπρόσωπός  του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να γίνεται 
µνεία σ’ αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. 
Στα πρακτικά θα σηµειώνονται εκτός από τα πραγµατικά γεγονότα του συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία 
της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, ή άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια είδους. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο  

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Εφόσον δεν είναι δυνατή εξ αιτίας του είδους η δειγµατοληψία και υφίσταται διαφωνία ως προς την ποιότητα ενός 
είδους µεταξύ του προµηθευτή και της Επιτροπής Παραλαβής αποφαίνεται τελεσίδικα ο ∆/ντης της  Υπηρεσίας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο  

ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωµή της αξίας των ειδών διενεργείται βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του 
Π.∆. 118/07 και είναι:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών νοµότυπα  συντεταγµένο και υπογεγραµµένο από τον 
προµηθευτή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 γ) Αποδεικτικό  εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής κατά την είσπραξη του τιµήµατος υπόκειται στις κρατήσεις επί της καταβαλλόµενης αξίας των 
χορηγηθέντων ειδών που προβλέπονται από το Νόµο. 
Σε περίπτωση απαλλαγής ή µείωσης των παραπάνω κρατήσεων είτε κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης είτε 
κατά την διάρκεια αυτής θα γίνεται ανάλογη µείωση της προς πληρωµή τιµής των χορηγουµένων ειδών . 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του ο προµηθευτής θα υφίσταται όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται 
από το Π.∆.118/07. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο  

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης κατατέθηκε από τον προµηθευτή ως εγγύηση η αριθ.----
----------------------------------------- εγγυητική επιστολή της Τράπεζας--------------------------------------------------------
-------- € 
 Η εγγύηση αυτή αποδίδεται µετά την εκπλήρωση των όρων της παρούσας Σύµβασης  

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο  

ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
Η παρούσα  σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων 2218/94 και 2286/95 καθώς και τα Π.∆. 118/07 και 
370/95. 
- Η Π. Ε. Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να αυξάνει ή να µειώνει  τις ποσότητες  ανάλογα 
µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να δεσµεύεται από τον µειοδότη. 
- Η Π. Ε. Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της σύµβασης έως τρεις µήνες. Η δε παραδιδόµενη 
ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προκύπτει από τη σύµβαση 
κατ΄αναλογία. 
 
Ο προµηθευτής ως προς την ∆ιακήρυξη και την Σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων του 
Νοµού Καβάλας. 
Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα και αφού 
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους που 
λαµβάνουν από ένα πρωτότυπο. 
                                                                

  Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι                                                              
 
 
          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ                           Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 
 
                              ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  

ΕΤΟΥΣ 2011 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙ∆ΟΣ     
ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

Βιβλία-Τετράδια   

Βιβλία ∆ιεκπεραίωσης               

Βιβλιο Πρωτοκόλλων               

Τετράδιο  απλό    φ.50         

Τετράδιο  απλό    φ.100         

Τετράδιο  απλό    φ.200         

Τετράδιο  σπιραλ   φ.50         

Τετράδιο  σπιραλ   φ.100         

Τετράδιο  σπιραλ   φ.200         

Είδη γραφείου   

Αυτοκόλλητες άσπρες ετικέτες      τεµ.         

Αυτοκόλλητα χαρτιά σηµειώσεων  
όλα τα 
µεγέθη 

όλα τα 
χρώµατα 

  
        

Αυτοκόλλητα Α4               

Αυτοκόλλητες Α4 σε ετικέτες των 8               

Αυτοκόλλητες Α4 σε ετικέτες των 10                

Αυτοκόλλητες Α4 σε ετικέτες των 14               

Βάσεις για ηµερολόγια     τεµ.         

Βάσεις για σελοτειπ απλές               

Βάσεις για σελοτειπ µε βαρίδιο               

Binder clips 3/4'             

Binder clips 1'             

Binder clips 1 1/4'             

Binder clips 1 5/8'             

Γεωµετρικά όργανα               

∆αχτυλοβρεχτήρες     τεµ.         

Έλασµα µεταλλικό µε τρύπες               

Επιτραπέζιες θήκες µε µαγνήτη για συνδετήρες 
και καρφίτσες     

τεµ. 
        

Ηµερολόγια γραφείου     τεµ.         

Θήκες για χαρτιά σηµειώσεων     τεµ.         

Ισπανικό κερί     τεµ.         

Λάστιχα µικρά               

Λάστιχα µεσαία               

Λάστιχα µεγάλα               

Μπαταρίες  ΑΑ             

Μπαταρίες  3Α             
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Μπαταρίες 2Α             
Πλατύ έλασµα µε τρύπες µε το πλαστικό για 
ντοσιέ               

Περφορατέρ        Νο 280         

Περφορατέρ        Νο 608         

Σφραγιδοστάτη      τεµ.         

Σπάγγος βαµβακερός (µποµπίνα)               

Σπάγγος καννάβεως (µποµπίνα)               

Σπιράλ για βιβλιοδεσία 
όλα τα 
µεγέθη     

    
    

Στένσιλ               

Χάρακες µικρούς ξύλινους     τεµ.         

Χάρακες µεγάλους ξύλινους     τεµ.         

Χάρακες µεσαίους ξύλινους     τεµ.         

Χάρακες µικρούς µεταλικοί     τεµ.         

Χάρακες µεγάλους µεταλικοί     τεµ.         

Χάρακες µεσαίους µεταλικοί     τεµ.         

Χαρτοκόπτες µε λάµες     τεµ.         

Χαρτιά σηµειώσεων      τεµ.         

Ψαλίδια µεσαίο µέγεθος     τεµ.         

Καρµ̟όν   

Καρµπόν χειρός εγχώρια σε κουτί 21Χ33 εκ.   φ.100         

Καρµπόν χειρός  σε κουτί 
21X33 εκ. 
No 20 R 

  φ.100 
        

Καρµπόν χειρός πλαστικά   
21X33 εκ. 
No 20 S 

  φ.100 
        

Καρµπόν γραφ/νης κοινά εγχώρια σε κουτί 21Χ33 εκ.   φ.100         

Καρµπόν γραφ/νης σε κουτί 21Χ33 εκ.   φ.100         

Μεµβράνες   

Μεµβράνες πολυγράφου      τεµ.         

Μέσα α̟οθήκευσεις   

∆ΙΣΚΕΤΕΣ 1,44 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10)               

CD ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ ΤΩΝ 700MB ΕΠΩΝΥΜΑ               

ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΤΩΝ 25               

CD ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ ΤΩΝ 700MB ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ 
ΘΗΚΕΣ(ΌΧΙ SLIM)                     

CD ΕΠΑΝ/ΨΙΜΑ ΤΩΝ 700MB ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ 
ΘΗΚΕΣ(ΌΧΙ SLIM)                     

CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ ΤΩΝ 700MB ΕΠΩΝΥΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΕΣ(ΌΧΙ SLIM)               

DVD ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΑ ΓΥΜΝΑ 
ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΤΩΝ 25                                 

DVD ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΘΗΚΕΣ (ΌΧΙ 
SLIM)                                         

DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ 
ΘΗΚΕΣ (ΌΧΙ SLIM)                             

MINICARTRIDGE TR-I 3M               

DATA CARTRIDGE DDS-2 8GB HP               

ZIP IOMEGA 100               
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ZIP IOMEGA 250               

Πλαστικές θήκες για cd               

Xάρτινες θήκες για cd               

Μολύβια-Στυλό-Ξυλοµ̟ογιές-Μαρκαδόροι   

Μαρκαδόροι αναξίτηλοι µαύροι 0,5 mm               

Μαρκαδόροι Υπογραµµιστές 
διάφορα 
χρώµατα 

    
        

Μαρκαδόροι χαρτοκιβοτίων     τεµ.         

Μελάνη Σινική σε φιαλίδιο πλαστικό     τεµ.         

Μηχανικά µολύβια   0,5   τεµ.         

Μηχανικά µολύβια   0,7   τεµ.         

Μολύβια κοινά  2ΗΒ   τεµ.         

Μολύβια κοινά  2Β   τεµ.         

Μολύβια κοινά µε σβύστρα     τεµ.         

Μύτες µηχ/κών µολυβιών  0,5 
  σετ 5 

τεµ.         

Μύτες µηχ/κών µολυβιών 0,7   
σετ 5 
τεµ.         

Ξυλοµπογιές 12 χρ/των σε κουτι µεταλλ.     κουτί         

Ξυλοµπογιές 12 χρ/των σε κουτι χάρτινο     κουτί         

Ραπιδογράφων απλά      τεµ.         

Ραπιδογράφων διπλά      τεµ.         

Στελέχοι ραπιδογράφων απλά      τεµ.         

2     τεµ.         

Στυλό διαρκείας  διάφορα χρώµατα 
πάχος 

γραφής 0.5 
  τεµ. 

        

Στυλό  διαρκείας διάφορα χρώµατα 
πάχος 

γραφής 0.7 
  τεµ. 

        

Μ̟λόκ   

Μπλόκ καρέ 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

80 φ. 50 

        

Μπλόκ ριγέ Α4             

Μπλόκ κατριγέ 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

    

        

Μπλόκ Μιλιµετρέ 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

80 φ. 50 

        

Μπλόκ µιλιµετρέ  

Α3 
237Χ420 

χιλ. 

80 φ. 50 

        

Ξύστρες-Σβήστρες-∆ιορθωτικά-Κόλλες   

∆ιορθωτικά εγγράφων µπουκαλάκι     τεµ.         

∆ιορθωτικά εγγράφων σε Ταινία     τεµ.         

∆ιορθωτικά εγγράφων σε Στηλό     τεµ.         

∆ιορθωτικά εγγράφων ∆ιπλά     τεµ.         

∆ιαλυτικό για ∆ιορθωτικά εγγράφων      τεµ.         

Κόλλα σε µεσαίο µέγεθος υγρή      τεµ.         
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Κόλλα σε µεσαίο µέγεθος στερεή     τεµ.         

Σβήστρες µαλακές για µολύβι     τεµ.         

Σβήστρες µαλακές για στυλό     τεµ.         

Ξύστρες µολυβιών πλαστικές     τεµ.         

Ξύστρες µολυβιών µεταλλικες     τεµ.         

Σελοτέϊ̟    

Κολλητική ταινία χακή 
όλα τα 
µεγέθη   

τεµ. 
        

Κολλητική ταινία διάφανη 
όλα τα 
µεγέθη   

τεµ. 
        

Σελοτέϊπ   12mmX33m   τεµ.         

Σελοτέϊπ   15mmX33m   τεµ.         

Σελοτέϊπ   20mmX33m   τεµ.         

Σελοτέϊπ   διαφανές 15mmX33m   τεµ.         

Σελοτέϊπ   19mmX33m   τεµ.         

Χαρτοταινία 
όλα τα 
µεγέθη 

  τεµ. 
        

Συρα̟τικά-Συρµατάκια-Συνδετήρες-Καρφίτσες   

Αποσυραπτικό      τεµ.         

Καρφίτσες σε κουτί απλές     τεµ.         

Καρφίτσες σε κουτί ατσάλινες     τεµ.         

Πινέζες               

Συραπτικό   Νο 10   τεµ.         

Συραπτικό   Νο 64   τεµ.         

Συραπτικό  Νο 126   τεµ.         

Συρµατάκια συραπτικού σε κουτιά  No 10   τεµ.         

Συρµατάκια συραπτικού σε κουτιά  No 64   τεµ.         

Συρµατάκια συραπτικού σε κουτιά  Νο 126   τεµ.         

Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά  Νο 1   τεµ.         

Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά   Νο 2   τεµ.         

Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά   Νο 3   τεµ.         

Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά   Νο 4   τεµ.         

Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά   Νο 5   τεµ.         

Συνδετήρες εγγράφων σε κουτιά     τεµ.         

Σφραγίδες-Ταµ̟όν   

Ανταλλακτικά για µηχανικές σφραγίδες               

Μελάνη σφραγίδων εγχώρια σε φιάλη   0,32 γρ. τεµ.         

Μελανωτήρες ταµπόν σφραγήδων   Νο 1   τεµ.         

Μελανωτήρες ταµπόν σφραγήδων  Νο 2   τεµ.         

Μελανωτήρες ταµπόν σφραγήδων   Νο 3   τεµ.         

Μελανωτήρες ταµπόν σφραγήδων   Νο 4   τεµ.         

Σφραγίδες µε τίτλο υπηρεσίας 5-8 σειρές   τεµ.         

Σφραγίδες στρογγυλές µε τίτλο υπηρεσίας     τεµ.         

Σφραγίδες µιας σειράς     τεµ.         

Σφραγίδες δύο  σειρών     τεµ.         

Σφραγίδες τριών σειρών     τεµ.         

Σφραγίδες τεσσάρων σειρών     τεµ.         
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Σφραγίδες µεγάλου µεγέθους το εκατοστό     τεµ.         

Σφραγίδες µε τίτλο υπηρεσίας µηχανικές 5-8 σειρές   τεµ.         

Σφραγίδες στρογγυλές µε τίτλο υπηρεσίας 
µηχανικές   

  τεµ. 
        

Σφραγίδες µιας σειράς µηχανικές     τεµ.         

Σφραγίδες δύο  σειρών µηχανικές     τεµ.         

Σφραγίδες τριών σειρών µηχανικές     τεµ.         

Σφραγίδες τεσσάρων σειρών µηχανικές     τεµ.         

Σφραγίδες µεγάλου µεγέθους το εκατοστό 
µηχανικές   

  τεµ. 
        

Φάκελοι-Ντοσιέ-Κλασέρ-∆ιαφάνειες-∆ιαχωριστικά   

∆ιαφάνειες               

∆ιαφάνειες µε χρώµα               

∆ιαφάνειες βιβλιοδεσίας               

∆ιαχωριστικά για κλασέρ χρωµατιστά               

Έγχρωµα πλαστικά φύλλα βιβλιοδεσίας               

Έγχρωµοι, αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες               

Ζελατίνες µε 11 τρύπες Νο 3             

Ζελατίνες µε 11 τρύπες Νο 4             

Θήκες Α4 διαφανείς πλαστικές για CD σε κλασέρ               

Κουτιά πλαστικοποιηµένα µε λάστιχο    8/35 εκ τεµ.         

Ντοσιέ αρχειοθέτησης χωρίς κάδµιο  8-32 εκ.   τεµ.         

Ντοσιέ αρχειοθέτησης χωρίς κάδµιο 4-32εκ.   τεµ.         

Ντοσιέ από επενδεδυµένο χαρτόνι 324Χ458   τεµ.         

Ντοσιέ µε πλαστική υποδοχή για χαρτιά (σα 
µανταλάκι)   

    
        

Ντοσιέ πλαστικοποιηµένα   4Χ30 εκ.   τεµ.         

Πλαστικά διαχωριστικά για κλασέρ έγχρωµα, µε 
αρίθµηση 

11 
τεµαχίων 

    
        

Πλαστικά διαχωριστικά για κλασέρ έγχρωµα, µε 
αρίθµηση 

20 
τεµαχίων 

    
        

Πλαστικά διαχωριστικά για κλασέρ έγχρωµα, 
χωρίς αρίθµηση 

10 
τεµαχίων 

    
        

Πλαστικά διαχωριστικά για κλασέρ έγχρωµα, 
χωρίς αρίθµηση 

20 
τεµαχίων 

    
        

Φάκελοι απλοί αρχείου  

C4 
229X324 

χιλ. 

  τεµ. 

        

Φάκελοι απλοί µε πτερύγια 
C4 

229X324 
  τεµ. 

        

Φάκελοι απλοί µε πτερύγια 
B4 

257X364 
  τεµ. 

        

Φάκελοι µε σούστα πτερύγια 
C4 

229X324 
  τεµ. 

        

Φάκελοι µε σούστα πτερύγια 
B4 

236X364 
  τεµ. 

        

Φάκελοι µε πτερύγεια και λάστιχο     τεµ.         

Φάκελοι µε κορδόνια 
B4 

236X364 
  τεµ. 

        

Φάκελοι µε κορδόνια 
C4 

226X324 
  τεµ. 
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Φάκελοι µε κορδόνια   300X400   τεµ.         

Φάκελοι αλληλογραφείας λευκοί 
DL 

110X220 
  80 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι αλληλογραφείας ηµίλευκοι 
DL 

110X220 
  60 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι αλληλογραφείας κίτρινοι 
C5 

162X229 
 100 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι αλληλογραφείας λευκοί 
C4 

229X324 
 100 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι αλληλογραφείας λευκοί 
C2 

324X450 
 100 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι αλληλογραφείας λευκοί 
No 

300X400 
 100 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι µε παράθυρο 
DL 

110X220 
   80 γρ. τεµ. 

        

Φάκελοι λευκοί µε τίτλο υπηρεσίας 
DL 

110X220      
80 γρ. φ.100 

        

Φάκελοι ηµίλευκοι µε τίτλο υπηρεσίας         
DL 

110X220      
60 γρ. φ.100 

        

Φάκελοι αλληλογραφίας αυτοκόλλητοι 
όλα τα 
µεγέθη   

άσπροι, 
κίτρινοι         

Φάκελοι για εύθραυστα (µε φούσκες) 
όλα τα 
µεγέθη   

άσπροι, 
κίτρινοι         

Φάκελοι µε έλασµα και την πρώτη σελίδα 
διαφανή     

  
        

Χαρτί   

Αυτοσχέδια διανοµής       14,5Χ19,5  εκ.     φ. 50         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 1,10Χ20 µ. 90/95 ρολό         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 0,6Χ20 µ. 90/95 ρολό         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 1,10Χ20 µ. 110/11 ρολό         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 0,6Χ20 µ. 110/11 ρολό         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 70Χ100 εκ. 110/11 τεµ.         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 50Χ70 µ. 110/11 τεµ.         

∆ιαφανές σχεδιάσεως 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

90/95 τεµ. 

        

∆ιαφανές σχεδιάσεως 

Α3 
297Χ420 

χιλ. 

110/11 τεµ. 

        

∆ιαφανές σχεδιάσεως 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

110/11 τεµ. 

        

∆ιαφανές σχεδιάσεως 

Α3 
297Χ420 

χιλ. 

90/95 ρολό 

        

∆ιαφανές σχεδιάσεως 
0,30Χ020 

µ. 
90/95 ρολό 

        

∆ιαφανές σχεδιάσεως 0,60Χ30 µ. 110/11 ρολό         

∆ιαφανές µιλιµετρέ 
0,30Χ020 

µ. 
50/55 ρολό 

        

∆ιαφανές µιλιµετρέ 0,60Χ30 µ. 50/55 ρολό         
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∆ιαφανές χαρτί 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

90/59 φ.500 

        

Μηχανογραφικό χαρτί ριγέ τριπλό 11"Χ15"   φ.750         

Μηχανογραφικό χαρτί µε µπλέ λεπτή ριγα 11"Χ15"   φ.2000         

Μηχανογραφικό χαρτί λευκό 11"Χ15"   φ.2000         

Μηχανογραφικό χαρτί λευκό 8"Χ9,5"   φ.2000         

Μηχανογραφικό χαρτί λευκό 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

  φ.2000 

        

Μηχανογραφικό χαρτί ριγέ 11Χ9,5   κουτί         

Μηχανογραφικό χαρτί  διπλό 11Χ9,5   κουτί         

Μισθοδοτικές καταστάσεις. 42Χ57 εκ.   φ.100         

Μισθοδοτικές καταστάσεις. 30Χ57 εκ.   φ.100         

Μισθοδοτικές καταστάσεις. 21Χ57 εκ.   φ.100         

Οθόνες σχεδιάσεως     ρολό         

Ρολά αριθµοµηχανής  3,6 εκ   ρολό         

Ρολά αριθµοµηχανής  5,7 εκ.   ρολό         

Ρολά αριθµοµηχανής  6,0 εκ.   ρολό         

Ρολά fax 30µ.   ρολό         

Ρολά fax 50µ.   ρολό         

Ριζόχαρτο 
0,30Χ020 

µ. 
30 ρολό 

        

Ταχυδροµικά σηµειώµατα 15,0Χ22,5  εκ.     φ. 50         

Φύλλα σχεδίασης από κάνναβη 110Χ20 µ.   ρολό         

Φωτοτυπικό χαρτί µαύρο αργό ανα τετ. µέτρο 
Νο1,02Χ10 

µ. 
80 ρολό 

        

Φωτοτυπικό χαρτί αµµωνίας γρήγορο    1,10Χ20 µ. 80 ρολό         

Xαρτί φωτ/κό λευκό χυµικός πολτός 100% 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

80 γρ. φ.500 

        

Xαρτί φωτ/κό εγχώριο 

Α4 
257Χ364 

χιλ. 

80 γρ. φ.500 

        

Xαρτί φωτ/κό λευκό χυµικός πολτός 100% 

Α3 
237Χ420 

χιλ. 

80 γρ. φ.500 

        

Χαρτί µιλιµετρέ 
0,30Χ020 

µ. 
80 ρολό 

        

Χαρτί µιλιµετρέ 0,60Χ30 µ. 80 ρολό         

Χαρτί γραφοµηχανής  

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

60 γρ. φ.500  

        

Χαρτί γραφής απλό 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

50 γρ. φ.500  

        

Χαρτί γραφής απλό 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

60 γρ. φ.500  

        

Χαρτί πολυγράφου λευκό  

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

80 γρ. φ.500  
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Χαρτί γραφής διπλό  

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

70 φ. 400 

        

Χαρτί γραφής ριγέ  

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

70 φ. 400 

        

Χαρτί γραφής κατριγέ  

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

70 φ. 400 

        

Χαρτί γραφής καρέ 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

70 φ. 400 

        

Χαρτί µιλιµετρέ διαφανές 

Α4 
210Χ297 

χιλ. 

50/59 φ. 1 

        

Χαρτί περιτυλίγµατος ηµίλευκο   100 γρ.           

Χαρτί περιτυλίγµατος µπλέ   100 γρ.           

Χαρτί απλό µε τίτλο υπηρεσίας 
Α4 

210Χ297 
60 γρ. φ.100 

        

Χαρτί φωτ/κό Β4               

Χαρτί Α4 για φωτογραφίες               

Χοντρές Α4 (σα χαρτονάκι)               

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  

ΕΤΟΥΣ 2011 

                 ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

ΓΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

ΓΝΗΣΙΟΥ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 

  ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

EPSON C 60 έγχρωµο          

EPSON C 60 µαύρο          

EPSON COLOR 790 έγχρωµο          

EPSON COLOR 790 µαύρο          

EPSON FOTO EX         

EPSON LX-1050 έγχρωµο         

EPSON LX-1050 µαύρο          
EPSON STYLUS 1000 
έγχρωµο         

EPSON STYLUS 1000 µαύρο         
EPSON STYLUS C40 UX 
έγχρωµο          
EPSON STYLUS C40 UX 
µαύρο          
EPSON STYLUS C84 
έγχρωµο         

EPSON STYLUS C84 µαύρο          

EPSON 1500         

Μ
ελ
ά
ν
ια

   
E

ps
on

  

EPSON STYLUS COLOR 
1520 έγχρωµο         
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EPSON STYLUS COLOR 
1520 µαύρο         
EPSON STYLUS COLOR 640 
µαύρο         
EPSON STYLUS COLOR 660 
έγχρωµο         
EPSON STYLUS COLOR 660 
µαύρο         
EPSON STYLUS COLOR 680 
έγχρωµο         
EPSON STYLUS COLOR 680 
µαύρο         
EPSON STYLUS COLOR 740 
έγχρωµο         
EPSON STYLUS COLOR 740 
µαύρο         
EPSON STYLUS COLOR 900 
έγχρωµο         
EPSON STYLUS COLOR 900 
µαύρο         
EPSON STYLUS COLOR 980 
έγχρωµο         
EPSON STYLUS COLOR 980 
µαύρο         
EPSON STYLUS DX7400 - 
black         
EPSON STYLUS DX7400 - 
cyan         
EPSON STYLUS DX7400 - 
magenta         
EPSON STYLUS DX7400 - 
yellow         
EPSON STYLUS PHOTO EX 
έγχρωµο         
EPSON STYLUS PHOTO EX 
µαύρο         

SF-330         

SF-300         

SF-345         

SF-370         Μ
ελ
ά
νι
α
 

S
A

M
S

U
N

G
 

SF-560         

  SF-360         

  SCX-4623 F         

  SCX-4216 F         

OKI S5950 Μαύρο         

  c5950         

  c5650 έγχρωµο και µαύρο         

LEXMARK E324 έγχρωµο         

LEXMARK E324 µαύρο         

LEXMARK E 320         

LEXMARK E 340         

LEXMARK F 320 έγχρωµο         

LEXMARK F 320 µαύρο         

LEXMARK X1190 έγχρωµο         

LEXMARK X1290         

LEXMARK X1290         

Μ
ελ
ά
νι
α
 L

ex
m

ar
k 

LEXMARK X1190 µαύρο         

CANON 1865 έγχρωµο         

CANON 1865 µαύρο         

CANON BJC-600 έγχρωµο         

CANON PIXMA MP160         Μ
ελ
ά
νι
α
 

C
an

on
  

CANON BJC-600 µαύρο         
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CANON j865         

CANON jc 680         

CANON S300 έγχρωµο         

CANON B-155         

CANON B-160         

CANON EB-10         

CANON S300 µαύρο         

iP3300 έγχρωµο         

ip3300 µαύρο         

iP4300 έγχρωµο         

iP4300 µαύρο         

iP4600 έχρωµο         

iP4600 µαύρο         

  CP660 µαύρο         

  CP660 µατζέντα         

  CP660 κίτρινο         

  CP660 γαλάζιο         

PANASONIC FP 7713         
PANASONIC KX-P1150 
έγχρωµο         

PANASONIC KX-MB771         

Μελάνια 
Panasonic 

PANASONIC KX-P1150 µαύρο         

HP 560 C έγχρωµο         

HP 560 C µαύρο         
HP DESIGNJET 
1050C(PLOTTER) έγχρωµο         
HP DESIGNJET 
1050C(PLOTTER) µαύρο         
HP DESIGNJET 500 ps 
(PLOTTER) - blk         
HP DESIGNJET 500 ps 
(PLOTTER) - clr         

HP DESKJET 1220C έγχρωµο         

HP DESKJET 1220C µαύρο         

HP DESKJET 122O  έγχρωµο         

HP DESKJET 122O µαύρο         

HP DESKJET 1280 black         

HP DESKJET 1280 color         

HP DESKJET 3650 έγχρωµο         

HP DESKJET 3650 µαύρο         

HP DESKJET 3820 έγχρωµο         

HP DESKJET 3820 µαύρο         

HP DESKJET 3940 - έγχρωµο         

HP DESKJET F4180         

HP DESKJET F4180         

HP DESKJET 3940 - µαύρο         

HP DESKJET 5652         

HP DESKJET 5652         

HP DESKJET 5150 έγχρωµο         

HP DESKJET 5150 µαύρο         

Μ
ελ
ά
νι
α
 H

P
 

HP DESKJET 5550 έγχρωµο         
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HP DESKJET 5550 µαύρο         

HP DESKJET 5740 έγχρωµο         

HP DESKJET 5740 µαύρο         

HP DESKJET 6540 έγχρωµο         

HP DESKJET 640C έγχρωµο          

HP DESKJET 640C µαύρο         

HP DESKJET 6540 έγχρωµο         

HP DESKJET 6540 µαύρο         

HP DESKJET 710 έγχρωµο         

HP DESKJET 710 µαύρο         

HP DESKJET 815C έγχρωµο         

HP DESKJET 930C         

HP DESKJET 930C         

HP DESKJET 815C µαύρο         

HP DESKJET 840C έγχρωµο         

HP DESKJET 840C µαύρο         

HP DESKJET 845 C  µαύρο         

HP DESKJET 845 C έγχρωµο         
HP DESKJET 870 Cxi 
έγχρωµο         

HP DESKJET 870 Cxi µαύρο         

HP DESKJET 940C έγχρωµο         

HP DESKJET 940C µαύρο         

HP DESKJET 960C         

HP DESKJET 960C         
HP DESKJET 970 CXI 
έγχρωµο          

HP DESKJET 970 CXI µαύρο         

HP DESKJET D2300         

HP DESKJET D2360 black         

HP DESKJET D2360 color         

HP DESKJET D2600 black         

HP DESKJET D2600 Color         

HP DESKJET F380 έγχρωµο         

HP DESKJET F380 µαύρο         

HP LASERJET 1200 series         

HP OFFICEJET 4255 black         

HP OFFICEJET 4255 color         
HP OFFICEJET 4255 all-in-
one         

HP OFFICEJET 4355 blk         

HP OFFICEJET 4355 clr         

HP OFFICEJET J4500 black         

HP OFFICEJET J4500 colour         

HP OFFICEJET J4580 black         

HP OFFICEJET J4580 colour         

HP OFFICEJET 6310 έγχρωµο         

HP OFFICEJET 6310 µαύρο         

HP OFFICEJET G85 έγχρωµο         

HP OFFICEJET G85 µαύρο         
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HP OFFICEJET j5780 
έγχρωµο         

HP OFFICEJET j5780 µαύρο         
HP OFFICEJET PRO 1150C 
έγχρωµο         
HP OFFICEJET PRO 1150C 
µαύρο          
HP PHOTOSMART 5360 
έγχρωµο         
HP PHOTOSMART 5360 
µαύρο         
HP PHOTOSMART 
7760,7260,1315 έγχρωµο         
HP PHOTOSMART 
7760,7260,1315 µαύρο         

HP PHOTOSMART C3180 blk         

HP PHOTOSMART C3180 clr         
HP PHOTOSMART C4380 
έγχρωµο         
HP PHOTOSMART C4380 
µαύρο         
HP PHOTOSMART D7 160 
έγχρωµο         
HP PHOTOSMART D7 160 
µαύρο         

HP PSC 1510 έγχρωµο         

HP PSC 1510 µαύρο         

HP Laserjet 363 yellow         

HP Laserjet 363 cyan         

HP Laserjet 363 black         

HP Laserjet 363 magenta         

HP Laserjet 363 light cyan         

HP Laserjet 363 light magenta         

  HL-ZISON         

  ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER 

B4200         

OKI 4W          

OKI 600 EX          

OKI LASER 4 W         

OKI LASER OL 400ex         

OKI OL410ex         

OKI OL410ex          

OKIPAGE 8p         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 O
K

I 

OKIPAGE 8w plus (PN 
000779801)         

  HP COLOR LASER JET 
CD2025         

CC530A BK         

CC531A CYAN         

CC532A YELLOW         

CC533A MAGENTA         
HP COLORLASERJET 2600n - 
Blk         
HP COLORLASERJET 2600n - 
cyan         
HP COLORLASERJET 2600n - 
magenta         
HP COLORLASERJET 2600n - 
yellow         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 H
P

 

HP COLORLASERJET 
CP4005 έγχρωµα (µπλε, 
κόκκινο, κίτρινο)         
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HP COLORLASERJET 
CP4005 µαύρο         

HP CP1215 - CB540A         

HP CP1215 - CB541A         

HP CP1215 - CB542A         

HP CP1215 - CB543A         

HP LASERJET 1010         

HP LASERJET 1018         

HP LASERJET 1020         

HP LASERJET 1022 N         

HP LASERJET 1022         

HP LASERJET 1100         

HP LASERJET 1200         

HP LASERJET 1315         

HP LASERJET 1320         

HP LASERJET CP1518ni         

HP LASERJET P1005         

HP LASERJET P1006         

HP LASERJET P3005         
HP LASERJET P3005 dn 
(Q7551A)         
HP LASERJET P3005 dn 
(Q7551X)         

HP LASERJET P300 dn          

HP LASERJET Q2612A          
HP LASERJET Q2612A Black 
Print         

HP LASERJET Q7551X         

HP LASERJET 3055         

HP LASERJET 3055 dn         

HP OFFICEJET 4110         

HP TONER 2612A         

  EPL-6200L         

FT 4618         

Aficio 1060         

RICOH 5832         

RICOH Φωτοτυπικό MP 2510         

RICOH AFICIO 1018         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 R
IC

O
H

 

RICOH FT5832         

Γραφίτες 
Infotec 

Infotec 4352MF 

        

KX-FL 401         Γραφίτες 
Panasonic KX-FL 611         

  KX-FL 421         

  KX-F1810         

Γραφίτες 
NASHUATEC 

Nashuatec DS m725 

        

SAMSUNG CLX-2160         

Γ
ρ
α
φ
ί

τε
ς 

S
am

su
n

g 

SAMSUNG COLOR LASER 
500         
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SAMSUNG COLOR 
LASERPRINTER SLP 500 
ΜΑΥΡΟ         
SAMSUNG COLOR 
LASERPRINTER SLP 500 
ΚΟΚΚΙΝΟ         
SAMSUNG COLOR 
LASERPRINTER SLP 500 
ΜΠΛΕ         
SAMSUNG COLOR 
LASERPRINTER SLP 500 
ΚΙΤΡΙΝΟ         
SAMSUNG LASERFAX SF-
560         

SAMSUNG ML-1510         

SAMSUNG ML-1520         

SAMSUNG ML-1610         

SAMSUNG ML-1710 P         

SAMSUNG ML-1910         

SAMSUNG ML-2010 PR         

SAMSUNG ML-3051n         

SAMSUNG ML-3051n         

SAMSUNG ML-2010 PR         

SAMSUNG SCX-4521F         

SAMSUNG SCX-4824FN         

SAMSUNG  FAX SF 3100         

SAMSUNG SF-515 FAX         

LANIER 4450 MF         

LANIER 4451 MF         

LANIER 5235         

LANIER 5245         

LANIER 5515         

LANIER 5618         

LANIER 5622         

LANIER 5645         

LANIER 6735 COPIER         

LANIER 6745         

LANIER 6813         

LANIER 7335 COPIER          

LANIER LD 013         

LANIER LD 118d         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 L
an

ie
r 

LANIER LD 122         

LEXMARK 8900 DBD E 320         

LEXMARK E220         

LEXMARK E352dn         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 
Le

xm
ar

k 

LEXMARK E220 LXM00105         

 PROOF PROOF LASERJET 1100 A         

XEROX WORLD CENTER 390         

Xerox 6125N - black         

Xerox 6125N - cyan         

Xerox 6125N - magenta         

Xerox 6125N - yellow         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 X
er

ox
 

XEROX 5025         

ΑΔΑ: 4ΑΣ07ΛΒ-ΠΚΒ



Xerox PHAZSER 6110MFP         
XEROX WORLD CENTER 490 
KX         

EPSON EPL-5700 L         

EPSON EPL-6200 L          

EPSON EPL-N1600         

EPSON EPL-N1600         

EPSON EPL-N1600          

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 E
p

so
n 

EPSON EPL-N2000                       

            

Γραφίτες 
SHARP 

SF-2118 

        

TOSHIBA ENERGY 2860         

TOSHIBA DP80F         

TOSHIBA 2060         

TOSHIBA 2540         

TOSHIBA 4560         

TOSHIBA E-STUDIO 25s         

E-Studio 167         

E-Studio 230L         

E-Studio 2S         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 T
o

sh
ib

a 

TOSHIBA ENERGY 1370         

Γραφίτες 
DEVELOP 

ineo 160 

        

iR2230 (EXV11)         

CANON L100         

CANON NP6835         

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 
C

A
N

O
N

 

CANON ImageClass C2100         

MP2000LN         

Rex Rotary MP1600         
Rex Rotary(NRG) MP C3500 
Aficio ΜΑΥΡΟ         
Rex Rotary(NRG) MP C3500 
Aficio ΚΙΤΡΙΝΟ         
Rex Rotary(NRG) MP C3500 
Aficio ΚΥΑΝΟ         
Rex Rotary(NRG) MP C3500 
Aficio ΜΑΤΖΕΝΤΑ         

Rex Rotary SP 1000SF Aficio          

Γ
ρ
α
φ
ίτ
ες

 R
E

X
 R

O
T

A
R

Y
 

Rex Rotary1508         

D-Copia 15         

KYOCERA KM-2530         
Γραφίτες 
DCOPIA 

KYOCERA-MITA D-COPA 400         

  ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 

EPSON STYLUS 1520 µαύρη         

EPSON 8755         

Epson DLQ 3000         

Epson LQ-680         

Μ
ελ

α
νο

τα
ιν

ίε
ς 

E
ps

on
 

Epson DLQ 3000         

ΟΚΙ 390 FB         

Μ
ελ
α

νο
τα
ι

νί
ες

 
O

K
I 

OKI MICROLINE 320         
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OKI MICROLINE 321         

OKI MICROLINE 390FB         

OKI MICROLINE 520/521         

STAR LC 15 MULTI FONT         

STAR LC 24-15         

STAR LC 9         

STAR Z 24         

Μ
ελ
α
νο
τα
ιν
ίε

ς 
S

T
A

R
 

STAR ZA-250         

Μελ/νίες 
PANASONIC 

PANASONIC KX-FP141 

        

Compuprint 4/43         Μελ/νίες 
Compuprint Compuprint MDP 30FB         

SAGEM  SAGEM PHONEFAX 2832         

  CPG Black Ribbon PRK4287         

  SAGEM FAX IF 4035         

HP HP 1020 TALLY 120         

D-Copia 500 MF         OLIVETTI 
Φωτοτυπικό 
Γραφίτης  D-Copia 2500 MF         

           HP              
Plotter 

Design jet 1050 τέσσερα 
χρώµατα 

        
  RICOX FT 4618         
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