
 

 

 
             

 
 Λαγκαδάς,  20 /11/2015 

Αρ. Πρωτ.:  2374 
 
Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας αναλώσιμων ειδών γραφείου  
 
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών 

γραφείου  
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης, προτίθεται να προβεί 
στην προμήθεια αναλώσιμων υλικών γραφείου, όπως αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 5 ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφάνειες Α4 

 5 μπλάνκο 

 2 λογιστικά σημειώματα τριπλότυπα 50Χ3 σε αυτογραφικό χαρτί 

 3 εντάλματα πληρωμής τριπλότυπα 50Χ3 σε αυτογραφικό χαρτί 

 1 έντυπο απόδειξης δαπάνης 

 1 μπλοκ απόδειξης εισπράξεως  

 10 πακέτα με 100 ζελατίνες με 11 τρύπες η κάθε μία Νο.4 

 20 πακέτα με μεταλλικούς συνδετήρες νούμερο 4 των 100 τμχ 

 5 χρωματιστοί μαρκαδόροι υπογράμμισης Νο.70/54 refillable, 

rechargeable διαφόρων χρωμάτων 

 6 κουτιά με ντοσιέ Α4 8Χ32, από 10 τεμάχια/κουτί 

 400 φακέλους αλληλογραφίας μεγέθους Α4  

 300 φακέλους αλληλογραφίας μεγέθους Α3 

 20 μολύβια 

 1 κουτί με 50 dvd εγγραφής  

 1 κουτί με 50 cd εγγραφής 



 

 
 

 

 36 πακέτα post it με 100 τμχ ανά πακέτο διάστασης 75Χ75 mm 

 30 ντοσιέ με ζελατίνα από πάνω και τρύπες, μεγέθους Α4 

 15 πακέτα ανταλλακτικών συρραπτικού Νο 10 

 25 στυλό bic μπλέ χρώματος 

 15 στυλό bic κόκκινου χρώματος 

 5 μικρά συραπτικά τύπου LION N-10 διάφορα χρώματα 

 2 συρραπτικά διαστάσεων ανταλλακτικού 24/6 26/6 

 2 μικροί διακορευτές τύπου Kanex 480SG διάφορα χρώματα 

 5   μπλε μαρκαδοράκια – στυλό τύπου pilot 0,5 κατά προτίμηση v 

ball 

 5 κόκκινα μαρκαδοράκια – στυλό τύπου pilot 0,5 κατά 

προτίμηση v ball 

 7 πακέτα διαχωριστικά σελίδων των 10 τεμαχίων ανά πακέτο 

 2 κουτιά με μαύρους μαρκαδόρους ανεξίτηλους των 10 τεμαχίων 

permanenet marker που ν’ ανοίγουν από πάνω με κουμπάκι 

 1 βιβλία παρουσίας προσωπικού 21Χ28 εκατοστών 

 2 βιβλία πρωτοκόλλου διαστάσεων 25Χ35 εκατοστών 200 φύλλων 

 5 πλαστικά Leitz τοποθέτησης εγγράφων 

 30 φακέλους με αυτάκια και κορδόνια διαστάσεων  

 10 πακέτα μαρκαδόροι ζωγραφικής με λεπτή διπλή μύτη (12 

τμχ/πακέτο) μάρκας Bipunta 

 15 κόλες UHU TWIST & GLUE μαλακό μπουκάλι γενικής 

χρήσεως 90 ml 

 10 ψαλίδια για χειροτεχνίες 

 10 τεμάχια ζηλοτέϊπ 

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 σφραγισμένο φάκελο. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 23η 
Νοεμβρίου  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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