
 

 

  

 
 Λαγκαδάς,  06/10 / 2015 

Αρ. Πρωτ.:  2062 
 
Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρονικών και αναλώσιμων ειδών 

γραφείου  
 
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών toner 

και μελανοταινιών.  
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης, προτίθεται να προβεί 
στην προμήθεια ανταλλακτικών toner και μελανοταινιών για εκτυπωτές 
και φαξ, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Είδος Ποσότητες 

Hp officejet 4 pack 920 
4 σετ όλα τα 

χρώματα 

Epson Stylus DX 8450 εκτυπωτή – σκάνερ (Νο Τ0712) 4 μπλέ 

Epson Stylus DX 8450 εκτυπωτή – σκάνερ (Νο Τ0711) 5 μαύρα 

Epson Stylus DX 8450 εκτυπωτή – σκάνερ (Νο Τ0713) 3 κόκκινα 

Epson Stylus DX 8450 εκτυπωτή – σκάνερ (Νο Τ0714) 2 κίτρινα 

Hp officejet  J3680 All – in – One (No 21 και Νο 22) Από 4 τμχ  

Εκτυπωτής Sharp ΜΧ-M232D toner 4 μονάδες 

OKI Super G3 MB760DNFAX 2 μονάδες 

 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει πλήρες σετ μελανιών που απαιτείται για 
τη λειτουργία κάθε εκτυπωτή από τους ανωτέρω, στις ποσότητες που 
αναγράφονται.  
 
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε σχετική αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης 
περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» με 
κωδικό ΟΠΣ 295442 η χρηματοδότηση της οποίας καλύπτεται από 



 

 
 

 

πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007 -
2013 (Άξονας προτεραιότητας 7- Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
στην ΠΚΜ και Κωδικός Προτεραιότητας 51- Προώθηση βιοποικιλότητας 
και φυσικής προστασίας). 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει έως 45 ημερών από την παράδοση 
των υλικών. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφορά. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο.  
 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 12η 

Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη 
διεύθυνση Σ. Τσακάλη 21, 57 200, Λαγκαδάς, τηλ. 23940 24553, fax. 23940 
26160, e-mail. foreaskv@otenet.gr, υπεύθυνη Χριστίνα Γκορέζη. 
 
 
 

Για το Φορέα Διαχείρισης 
λιμνών  Κορώνειας – Βόλβης 

 
 

Δήμητρα Μπόμπορη 
Πρόεδρος  ΔΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εσωτ.Διανομή: 
- Αρχείο, 
- Φάκελος διαγωνισμών 
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