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Περίληψη Διακήρυξης  Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ 

για την προμήθεια γραφικής ύλης, χάρτου και υλικών 
μηχανογράφησης

Ο  Πρόεδρος  του  Κ.Π.Ο.Δ.Δ.  προκηρύσσει  Πρόχειρο  διαγωνισμό  με 
σφραγισμένες  προσφορές  με  τις  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ  και  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  προμήθεια   “  Γραφικής  ύλης, 
χάρτου  και  υλικών  μηχανογράφησης  ”  του  έτους  2012   ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 43.665,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.). 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  13/06/2012  ημέρα Τετάρτη και από 
ώρα 11.00. π.μ. έως 12.00 μ.μ..(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο Διοικητικών 
Υπηρεσιών του ΚΠΟΔΔ στην οδό Χ. Λυσσαρίδη και  Βυζηινού γωνία, 
Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400.

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  γραπτή  σφραγισμένη 
προσφορά στο αρμόδιο  γραφείο  του δήμου,  αρμόδια  υπάλληλος  κα 
Βαλαβάνη  Αθανασία  μέχρι  και  την  12/06/2012  ημέρα  Τρίτη 
αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, οι  ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί  που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  είναι  το  5%  της 
προϋπολογισμένης αξίας των ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι : 
2.183,25 €. 

      Για  πληροφορίες  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  την 
παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 
ΚΠΟΔΔ, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2012)

 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΚΠΟΤΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 33.500,00 €
Φ. Π. Α. 23 %          : 8.165,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 43.665,00 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 04/04/2011
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
1. Γομολάστιχες λευκές απαλές στο χαρτί κατάλληλες για μολύβι, ξυλομπογιά και σχέδιο.
2. Διορθωτικά στυλό 20 ml με μπίλια κατάλληλα για λεπτομερείς διορθώσεις ,με συνεχή ροή για γρήγορη διόρθωση 

και χωρίς διαλύτες.
3. Διορθωτικά ταινίας τύπου mouse 4 mm κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού , ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις  

που δεν φαίνονται στις φωτοτυπίες .
4. Κόλλες ρευστές φιάλη 50 cc , κατάλληλες  για όλες τις χάρτινες επιφάνειες .
5. Κόλλες ρευστές σωληνάριο 20 cc , γενικής χρήσης ιδανική για όλες τις επιφάνειες
6. Κόλλες στίκ 10 γρ. κατάλληλες  για όλες τις χάρτινες επιφάνειες .
7. Μαρκαδόροι ψιλής γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο   χωρίς να μουτζουρώνει διαθέσιμοι σε 4  

χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) 0,5 – 1 mm.
8. Μαρκαδόροι  υπογράμμισης  κατάλληλοι  για  όλα  τα  είδη  χαρτιού  ,  χωρίς  να  μουτζουρώνει  διαθέσιμοι  σε  4 

φωσφορούχα χρώματα (κίτρινο, πράσινο , πορτοκαλί, ροζ) 
9. Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο μελάνι που δεν ξεθωριάζει με σφηνοειδή μύτη 1 – 5 

mm, διαθέσιμοι σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) 
10.Μελάνη για ταμπόν 32 γρ. μπλε
11.Μολύβια γραφίτη ξύλινα  μαύρα σκληρότητας ΗΒ
12.Μολύβια μηχανικά σχεδίου 0,5 mm
13.Μολύβια μηχανικά σχεδίου 0,7 mm
14.Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,5mm σκληρότητας ΗΒ κουτί 10 τεμ
15.Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,7mm σκληρότητας ΗΒ κουτί 10 τεμ
16.Στυλό διαρκείας gel με λαστιχένια λαβή με καπάκι 0,5  διαθέσιμα σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο)  

με μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει
17.Στυλό διαρκείας gel με λαστιχένια λαβή 0,7 και κλιπ διαθέσιμα σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) με 

μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει
18.Στυλό διαρκείας gel με λαστιχένια λαβή με καπάκι  1,0 διαθέσιμα σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο)  

με μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει.
19.Στυλό πένας (τύπου ρόλερ) 0,5 με συνεχή ροή αδιάβροχου μελανιού και σύστημα σπιράλ καθώς  και με καπάκι  

ασφαλείας  διαθέσιμο σε μπλε & μαύρο χρώμα.
20.Ξύστρες ξύλινων μολυβιών πλαστικές. 
21.Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μικρά 5 Χ 9 εκ. μπλε
22.Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μεγάλα  7 Χ 11 εκ. μπλε
23.Χάρακες από διαφανές πλαστικό 50 εκατ.
24.Χάρακες από διαφανές πλαστικό 30 εκατ.
25.Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 (κουτί 100 τεμ.)
26.Συνδετήρες  μεταλλικοί Νο 5(κουτί 100 τεμ.)
27.Συνδετήρες  μεταλλικοί Νο 8 (κουτί 50 τεμ.)
28.Συνδετικά συραπτικού 2000/64 κουτί 
29.Συνδετήρες συραπτικού 1000/126 (24/6)  κουτί 
30.Συνδετήρες συραπτικού 10/1 κουτί
31.Λάστιχα χοντρά σακουλάκι. Νο 10 1 Kg.
32.Κλιπ μαύρα 19 χιλ. κουτί 12 τεμ.
33.Κλιπ μαύρα 32 χιλ. κουτί 12 τεμ.
34.Κλιπ μαύρα 41 χιλ. κουτί 12 τεμ.



35.Κύβοι  σημειώσεων τουλάχιστον 400 φύλλων λευκοί  σε πλαστική διάφανη θήκη από ανθεκτικό υλικό που να 
δέχεται ανταλλακτικά, διαστάσεων περίπου 9 εκ. Χ 9 εκ.

36. Ανταλλακτικά κύβων 400 φ. διαστάσεων περίπου 9 εκ. Χ 9 εκ.
37. Ταινίες συσκευασίας με κόλλα ,ρολό περίπου 60 m ,χρώματος καφέ πλάτους 50 χιλ.
38.Χαρτάκια αυτοκόλλητα σημειώσεων τύπου post it ενδεικτικών διαστάσεων 75 χιλ. Χ 75 χιλ. χρώματος κίτρινου ,  

100 φύλλων.
39.Κολλητικές ταινίες τύπου Σελοτέιπ, διάφανες, που να μην φαίνονται στις φωτοτυπίες και να έχουν δυνατότητα 

γραφής πάνω στην ταινία , διαστάσεων περίπου 1,5 εκ Χ 10 μέτρα min, το τεμ.
40. DVD – R 4,7 GB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα εγγραφής από Χ4 – Χ8 με λεπτή θήκη, το τεμ.
41. CD – R  80 min 700 MB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα αντιγραφής από Χ2 – Χ52 με λεπτή θήκη, 

το τεμ.
42.Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 5Χ32 εκ, Α4 με δύο κρίκους και 

μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη 
ράχη για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να 
μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

43.Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 8Χ32 εκ, Α4 με δύο κρίκους και 
μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη 
ράχη για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να 
μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

44.Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 5Χ20 εκ, Α4 με δύο κρίκους και 
μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη 
ράχη για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να 
μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

45.Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 8Χ20 εκ, Α4 με δύο κρίκους και 
μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη 
ράχη για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να 
μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

46.Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 8Χ32 εκ, Α3 με δύο κρίκους και 
μηχανισμό για τη συγκράτηση εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι στη 
ράχη για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να 
μην παραμορφώνονται τα έγγραφα.

47.Συρραπτικά για σκληρή λειτουργία 100 φύλλων , επιτραπέζια βαρέως τύπου , με οδηγό.
48.Συρραπτικά γραφείου τύπου χειρός Νο 64 αριθμ. συρραφής φύλλων 15
49.Συρραπτικά γραφείου τύπου χειρός Νο 24 αριθμ. συρραφής φύλλων 25
50.Αποσυρραπτικό γραφείου χειρός  ικανό  να  αφαιρεί  σύρματα 

συρραπτικών όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει.
51.Χάρτινοι φάκελοι εγγράφων Α4 τύπου πρεσπάν με λάστιχο και αυτιά σε διάφορα χρώματα.
52.Χάρτινοι φάκελοι εγγράφων Α4 τύπου μανίλα με αυτιά σε διάφορα χρώματα .
53.Ντοσιέ δίφυλλο – πλαστικό  με  έλασμα  για  την  συγκράτηση  των 

εγγράφων  και  πλαστικό  διαφανές  εξώφυλλο  που  να  συγκρατεί  τουλάχιστον  150  φύλλα  και  διατίθεται  σε 
διάφορους χρωματισμούς.

54.Βάσεις κολλητικών ταινιών τύπου σελοτέιπ γραφείου, κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό ,βαριές ώστε να μην 
μετακινούνται κατά την χρήση τους κατάλληλες για όλες τις διαστάσεις κολλητικών ταινιών.

55.Ημεροδείκτες  σετ κομπλέ που περιλαμβάνει βάση ημερολογίου επιτραπέζια & ημερολόγιο του τρέχοντος 
έτους .

56.Διατρητικό εγγράφων μικρό με δυνατότητα διάτρησης 8 φύλλα / φορά μεταλλικό με  οδηγό για ακριβές τρύπημα
57.Διατρητικό εγγράφων μεγάλο με δυνατότητα διάτρησης πάνω 35 φύλλα / φορά μεταλλικό με  οδηγό για ακριβές 

τρύπημα.
58.Ντοσιέ εγγράφων Α4 τύπου μανίλα με έλασμα για την συγκράτηση των εγγράφων σε διάφορα χρώματα.
59.Ζελατίνα πολύτρυπη Α4 για ντοσιέ και αρχειοθέτηση εγγράφων με άνοιγμα επάνω ,πακέτο 100 τεμαχίων.
60.Διαχωριστικό εγγράφων πλαστικό 5 θεμάτων σε Α4
61.Διαχωριστικό εγγράφων πλαστικό 10 θεμάτων σε Α4
62.Ζελατίνα τύπου Γ ,διπλή ζελατίνα που διαθέτει άνοιγμα από πάνω και στο πλάι  διαθέσιμη σε διάφορα διαφανή 

χρώματα συσκευασία των 100 τεμ.
63.Κοπίδια μεγάλα πλαστικά με κουμπί ασφαλείας το τεμ.
64. Λεπίδες για κοπίδιαμεγάλα ανταλλακτικές ( 10 τεμ.)
65.Ψαλίδια 25 εκατ. υψηλής αντοχής με πλαστική λαβή και εργονομικό σχεδιασμό.



66.Σφραγίδες στρογγυλές ξύλινες.
67. Σφραγίδες 3 γραμμών αυτομελανούμενες
68.Σφραγιδοστάτης 12 σφραγίδων
69.Δίσκοι  εγγράφων Α4 ,για  γραφείο  με  δυνατότητα τοποθέτησης του ενός  πάνω στον άλλον ,  από  ανθεκτικό 

πλαστικό σε διάφορα χρώματα.
70. Πίνακες ανακοινώσεων φελλού 40Χ60, με ξύλινο πλαίσιο.
71. Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 3 Χ 

32 Χ 26 για έγγραφα Α4
72. Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 5 Χ 

32 Χ 26 για έγγραφα Α4
73. Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 8 Χ 

32 Χ 26 για έγγραφα Α4
74. Φάκελος αρχείου με αυτιά & κορδόνια με ράχη 12 εκ και ύψος 37 εκ
75. Θήκη περιοδικών πτυσσόμενη από ανθεκτικό χαρτόνι ενισχ. με κυψέλες αέρα για αρχειοθέτηση εγγράφων
76. Αριθμομηχανή  με  χαρτί  ,12  ψηφίων  σε  οθόνη  LCD  και  ταχύτητας  μονόχρωμης  εκτύπωσης  1,4  σειρές  /  

δευτερόλεπτο που διαθέτει μεταλλική βάση ρολού χαρτοταινίας 50 χιλ και δυνατότητα τροφοδοσίας μπαταρίας & 
ηλιακή.Τα  πλήκτρα  θα  είναι  πλαστικά  τύπου  υπολογιστή  θα  διαθέτει  πλήκτρο  διόρθωσης,  πλήκτρο  διπλού 
μηδενικού και πλήκτρο υπολογισμού του ΦΠΑ .

77. Καταστροφέας εγγράφων Α4, με δυνατότητα καταστροφής 20 φύλλα τη φορά με πλάτος υποδοχής φύλλων 
220 mm  και αυτόματο ξεκίνημα / σταμάτημα. Μέγεθος κατεστραμμένων χαρτιών έως 7 χιλ. Ο κάδος θα είναι  
χωρητικότητας 35 λτ αποσπώμενος και θα διαθέτει ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.

78. Αλκαλικές μπαταρίες μίνι ΑΑΑ το τεμ.
79. Αλκαλικές μπαταρίες μικρές ΑΑ το τεμ.
80. Μολυβοθήκη μεταλλική
81. Θήκη μικροαντικειμένων γραφείου επιτραπέζια μεταλλική με χωρίσματα που έχουν διαστάσεις ικανές να χωράνε 

μολύβια , στυλό, γόμα, χάρακα, ψαλίδι, ξύστρα, συρραπτικό και ανταλλακτικά του συνδετήρες καρφίτσες κλπ.  
82. Καλάθι αχρήστων μεταλλικό κυλινδρικό 12 – 18 λτ  
83. Φωτοτυπικό χαρτί Α4 λευκό (μεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/ τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε  

πακέτα  των  500  φύλλων  ,  ικανό  να  χρησιμοποιείται  και  σε  εκτυπωτές  τύπου  inkjet  &  laser,  καθώς  και  σε 
μηχανήματα αντιγραφής εγγράφων ( φωτοαντιγραφικά).

84. Φωτοτυπικό χαρτί Α3 λευκό (μεγέθους 42 Χ 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/ τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε  
πακέτα  των  500  φύλλων  ,  ικανό  να  χρησιμοποιείται  και  σε  εκτυπωτές  τύπου  inkjet  &  laser,  καθώς  και  σε 
μηχανήματα αντιγραφής εγγράφων ( φωτοαντιγραφικά).

85. Φωτοτυπικό χαρτί Α4 έγχρωμο διαφόρων χρωματισμών παστέλ (μεγέθους 21 Χ 29,7 εκ.), βάρους 160 γρ/ τ.μ., 
ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 250 φύλλων , ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου 
inkjet & laser, καθώς και σε μηχανήματα αντιγραφής εγγράφων ( φωτοαντιγραφικά).

86.  Κασέτες γραφίτη (Toner) καινούργιες τύπου Q2612A ή παρόμοιες συμβατές με τους εκτυπωτές  ΗP laserjet 
1018/1012/1022/1020 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και 
θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας . 

87. Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  καινούργιες  τύπου  CB435A ή  παρόμοιες  συμβατές  με  τους  εκτυπωτές   Laserjet: 
P1005, P1006, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας . 

88. Κασέτες γραφίτη (Toner) καινούργιες τύπου Q5949A ή παρόμοιες συμβατές με τους εκτυπωτές  Laserjet: 1160, 
1320, 1320N , με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  
ο  κατασκευαστής  των  εκτυπωτών  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας . 

89. Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  καινούργιες  τύπου  Q7553X ή  παρόμοιες  συμβατές  με  τους  εκτυπωτές   Laserjet: 
P2014/P2015/N/DN, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας . 

90. Μελανοταινία για εκτυπωτή ακίδων (dot matrix) συμβατή με τον εκτυπωτή  OKI MICROLINE 320 elite 9pin,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανή να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο 
ποιότητας .



91. Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  καινούργιες  τύπου  DT  43  BLK  ή  παρόμοιες  συμβατές  με  τα  φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα REX – ROTARY DSm627 Aficio/ DSm730 Aficio/2738 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να 
αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τους .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας .

92. Μελάνι μαύρο (τύπου Canon BCI 24 BK ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Canon pixma ip 1500  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης 
,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας.

93. Μελάνι έγχρωμο (τύπου Canon BCI 24 CL ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Canon pixma ip 1500  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης 
,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας.

94. Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  τύπου  ΜL1610D1(E)  ή  παρόμοιες  καινούργιες  συμβατές  με  τον  εκτυπωτή  laser 
Samsung ML 1610,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας . 

95. Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 27 ή παρόμοιο) για εκτυπωτές άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τους εκτυπωτές 
ΗP  Deskjet 3845 / /Ηp office jet 5610,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  των  εκτυπωτών  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας.

96. Μελάνι  έγχρωμο  (τύπου  ΗΡ  28  ή  παρόμοιο)  για  εκτυπωτή  άμεσου  ψεκασμού  (Ιnkjet)  συμβατό  με  τους 
εκτυπωτές  ΗP  Deskjet 3845 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία 
λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

97. Μελάνι  έγχρωμο  (τύπου  ΗΡ  22  ή  παρόμοιο)  για  εκτυπωτή  άμεσου  ψεκασμού  (Ιnkjet)  συμβατό  με  τους 
εκτυπωτές  ΗP  Deskjet 3845/F2280/ Ηp office jet 5610,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον 
προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  των  εκτυπωτών  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

98. Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 21 ή παρόμοιο) για εκτυπωτές άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τους εκτυπωτές 
ΗP  Deskjet F2280,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

99. Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 45 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) ,42ml ,συμβατό με τους 
εκτυπωτές  ΗP Deskjet 1280/960c/9300,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  των  εκτυπωτών  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

100. Μελάνι έγχρωμο (τύπου ΗΡ 78 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet), 19ml,  συμβατό με τους 
εκτυπωτές   ΗP  Deskjet  1280/960c/9300/920C,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  των  εκτυπωτών  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

101. Μελάνι μαύρο (τύπου Τ007 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον εκτυπωτή 
Epson stylus photo 1290 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

102. Μελάνι έγχρωμο (τύπου Τ009 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον εκτυπωτή 
Epson stylus photo 1290  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

103. Μελάνι μαύρο (τύπου HP 10 ή παρόμοιο) για plotter  άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τα plotter  HP 
designjet 500 / Canon image prograf ipf 755,(συσκ. 69ml),με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

104. Μελάνι έγχρωμο κυανό (τύπου HP 82 ή παρόμοιο) για plotter άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τα plotter 
HP designjet 500/ Canon image prograf ipf 755 ,(συσκ. 69ml),με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει  
τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας



105. Μελάνι έγχρωμο magenta (τύπου HP 82 ή παρόμοιο) για plotter άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τα 
plotter HP designjet 500/ Canon image prograf ipf 755,(συσκ. 69ml) ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να 
τυπώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σχεδίων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του   .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

106. Μελάνι έγχρωμο κίτρινο (τύπου HP 82 ή παρόμοιο) για plotter άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τα plotter  
HP designjet 500/ Canon image prograf ipf 755 ,(συσκ. 69ml),με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει  
τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

107.  Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  τύπου  DT  42  BLK  ή  παρόμοιες  καινούργιες  συμβατές  με  τα  φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα  REX –  ROTARY DSm615 Aficio/  DSm618d Aficio/  MP 1600/  DSm618 ,με  άριστη ποιότητα  και  
απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν 
εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

108. Μελάνι μαύρο (τύπου LC900BK ή παρόμοιο) για fax άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με το fax  Brother 1840 
C  ,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο 
κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε  
έλεγχο ποιότητας

109. Μελάνι έγχρωμο magenta (τύπου LC900M ή παρόμοιο) για fax άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με το fax 
Brother 1840 C ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  
ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε 
έλεγχο ποιότητας

110. Μελάνι έγχρωμο κίτρινο (τύπου LC900Υ ή παρόμοιο) για fax άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με το fax 
Brother 1840 C ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  
ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε 
έλεγχο ποιότητας

111. Μελάνι έγχρωμο κυανό (τύπου LC900C ή παρόμοιο) για fax άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet)  συμβατό με το fax 
Brother 1840 C ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  
ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε 
έλεγχο ποιότητας

112. Κασέτες γραφίτη (Toner) καινούργιες τύπου S051100 ή παρόμοιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser Epson EPL 
– N 7000 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

113. Ανταλλακτικό Toner (τύπου FTL1BLK ή παρόμοιο) καινούργιο συμβατό με το fax laser REX – ROTARY F101 ,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
του εκτυπωτή .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

114. Κασέτες γραφίτη (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser Epson EPL 6200L (τύπου SO 50167 ή 
παρόμοιο),με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

115. Ανταλλακτικό Toner (τύπου ΤN - 2000 ή παρόμοιο)καινούργιο συμβατό με το fax laser Brother 2820 ,με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  ο κατασκευαστής του 
fax .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

116. Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 58 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet), 17 ml, συμβατό με τους 
εκτυπωτές  ΗP  Deskjet 3845/ ΗΡ photosmart 7550/ ΗP  Deskjet 3650 / ΗP Deskjet 5150/ ΗΡ photosmart 7760 /  
ΗΡ photosmart 7960,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών. Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

117. Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 56 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τους εκτυπωτές 
ΗP Deskjet 9650/ ΗΡ photosmart 7550/ ΗP Deskjet 5150/ ΗΡ photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 7960,με άριστη  
ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής των 
εκτυπωτών .Θα διαθέτει  εγγύηση καλής λειτουργίας και  ημερομηνία λήξης ,και  θα ανταποκρίνεται  σε έλεγχο 
ποιότητας

118. Μελάνι έγχρωμο (τύπου ΗΡ 57 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet), 17 ml, συμβατό με τους 
εκτυπωτές  ΗP Deskjet 9650/ ΗΡ photosmart 7550/ΗP Deskjet 5150/ ΗΡ photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 
7960,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο 



κατασκευαστής  των  εκτυπωτών  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

119. Μελάνι φωτογραφικό γκρι (τύπου ΗΡ 59 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet), 17 ml, συμβατό 
με  τους  εκτυπωτές   ΗP Deskjet  5150/  ΗΡ photosmart  7760 /  ΗΡ photosmart  7960,με  άριστη ποιότητα  και 
απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής των εκτυπωτών .Θα 
διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

120. Μελανοταινία για εκτυπωτή ακίδων (dot matrix) συμβατή με τον εκτυπωτή  OKI MICROLINE 3320/3321 9pin 
,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανή  να  τυπώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

121. Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP 17 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον εκτυπωτή 
HP Deskjet 840 C/HP 845 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

122. Μελάνι  μαύρο (τύπου HP 15 ή  παρόμοιο)  για  εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet),  25ml,συμβατό με  τον 
εκτυπωτή  HP Deskjet 840 C /HP 845/920C,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

123. Καρμπονοταινία  fax  συμβατή  με  laser  fax  Panasonic  KXFP141  ,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να 
τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του fax

124. Κασέτες γραφίτη (Toner  τύπου E250A11E) ή παρόμοιες καινούργιες ή συμβατές με τον εκτυπωτή LEXMARK E 
250 dn,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο  
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

125. Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  καινούργιες  συμβατές  με  τον  εκτυπωτή   ΗP  laserjet  1200  (τύπου  HPC7115X  ή 
παρόμοιο),με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

126. Κασέτα γραφίτη  (Toner   τύπου X340H11G) ή  παρόμοια  καινούργια ή  συμβατή με τον  εκτυπωτή  Lexmark 
X342n,με άριστη ποιότητα και  απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

127. Κασέτα γραφίτη  μαύρο (Toner) τύπου MP C2550E) ή παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τα φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα   REX  –  ROTARY  MP  C2030  Aficio,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

128. Κασέτα γραφίτη cyan  (Toner) τύπου MP C2550E) ή παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τα φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα   REX  –  ROTARY  MP  C2030  Aficio,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

129. Κασέτα γραφίτη Yellow  (Toner) τύπου MP C2550E) ή παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τα φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα   REX  –  ROTARY  MP  C2030  Aficio,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

130. Κασέτα  γραφίτη  magenta   (Toner)  τύπου  MP  C2550E)  ή  παρόμοιες  καινούργιες  συμβατές  με  τα 
φωτοαντιγραφικά  μηχανήματα  REX –  ROTARY MP C2030  Aficio,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να 
αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

131. Μελάνι  μαύρο (τύπου HP 88 ή παρόμοιο)  69ml για  εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet)  συμβατό με τον 
εκτυπωτή HP officejet Pro K8600/Κ5400 , με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σχεδίων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του   .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία 
λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

132. Μελάνι έγχρωμο magenta (τύπου HP 88) ή παρόμοιο) 28ml για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό 
με  τον  εκτυπωτή  HP  officejet  Pro  K8600/Κ5400,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας



133. Μελάνι έγχρωμο κυανό (τύπου HP 88)  ή παρόμοιο) 28ml για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με 
τον  εκτυπωτή  HP  officejet  Pro  K8600/Κ5400  ,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

134. Μελάνι έγχρωμο κίτρινο (τύπου HP 88)  ή παρόμοιο) 28ml για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με  
τον  εκτυπωτή  HP  officejet  Pro  K8600/Κ5400  ,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

135. Κασέτα γραφίτη μαύρο  (Toner) τύπου C5650)  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή OKI Solutions 
C5650,με άριστη ποιότητα και  απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  ο  
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

136. Κασέτα  γραφίτη  κίτρινο   (Toner)  τύπου  C5650)   παρόμοιες  καινούργιες  συμβατές  με  τον  εκτυπωτή  OKI 
Solutions C5650,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

137. Κασέτα γραφίτη κυανό  (Toner) τύπου C5650)  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή OKI Solutions 
C5650,με άριστη ποιότητα και  απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  ο  
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

138. Κασέτα γραφίτη  magenta   (Toner)  τύπου C5650)   παρόμοιες  καινούργιες συμβατές  με  τον εκτυπωτή OKI 
Solutions C5650,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

139. Μελάνι μαύρο (τύπου HP 10 C4844A 69ml)  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με 
τον  εκτυπωτή  HP  business  inkjet  2800/1700,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

140. Μελάνι κυανό (τύπου HP 11 C4836A 28ml ) ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με  
τον  εκτυπωτή  HP  business  inkjet  2800/1700,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

141. Μελάνι magenta (τύπου HP 11 C4837A 28ml ) ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με  
τον  εκτυπωτή  HP  business  inkjet  2800/1700,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

142. Μελάνι κίτρινο (τύπου HP 11 C4838A 28ml ) ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με 
τον  εκτυπωτή  HP  business  inkjet  2800/1700,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

143. Κασέτα γραφίτη  μαύρο (Toner) τύπου 413196 ) ή παρόμοια καινούργια συμβατή με το φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα   REX  –  ROTARY  SP  1000sf  Aficio,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και 
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

144. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου MP 4500 ή παρόμοια καινούργια συμβατή με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
REX – ROTARY MP 4000B aficio ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και 
θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

145. Κασέτα γραφίτη (Toner   τύπου 260Α11Ε) ή παρόμοια καινούργια ή συμβατή με τον εκτυπωτή Lexmark E 
360d,με  άριστη ποιότητα  και  απόδοση  ικανά να  τυπώνουν  τον προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

146. Κασέτα γραφίτη (Toner)  παρόμοια καινούργια ή συμβατή με το πολυμηχάνημα OKI B 2520 MFP ,με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του 
εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας



147. Κασέτα γραφίτη (Toner)  παρόμοια καινούργια ή συμβατή με τον εκτυπωτή  OKI B 410d ,με άριστη ποιότητα 
και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή. 
Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

148. Μελάνι μαύρο (τύπου HP No 56 C6656A 19ml)  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό  
με τον εκτυπωτή HP 2410, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων 
που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του   .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

149. Μελάνι έγχρωμο  (τύπου HP No 57Α C6657A 17ml)  ή παρόμοιο  για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) 
συμβατό με τον εκτυπωτή HP 2410, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

150. Κασέτα γραφίτη (Toner τύπου D1 C/N PMVCH0118B)  παρόμοια καινούργια ή συμβατή με τον εκτυπωτή  OKI 
C110 ,με άριστη ποιότητα και  απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

151. Μελάνι  μαύρο (τύπου HP No 350)  ή παρόμοιο  για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet)  συμβατό με τον 
εκτυπωτή HP Photo smart C 4280/HP Deskjet D4260, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

152. Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP No 351)  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή HP Photo smart C 4280/HP Deskjet D4260, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

153. Κασέτα γραφίτη (Toner)  παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα  REX – ROTARY 
MP 2000 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

154. Κασέτα  γραφίτη  (Toner  τύπου  Q2613A)  παρόμοιο  καινούργιο  ή  συμβατό  με  τον   εκτυπωτή  Hp  Laserjet 
1300 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  ο 
κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

155. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου MLT-D108S ή παρόμοια καινούργια συμβατή με τον εκτυπωτή laser Samsung 
ML 1640,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

156. Μελάνι μαύρο (τύπου HP 45 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet), συμβατό με τον εκτυπωτή 
HP officejet G85 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  
ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

157. Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP 78 ή παρόμοιο) 19ml για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet), συμβατό με τον 
εκτυπωτή   HP  officejet  G85 ,με  άριστη ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης 
,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

158. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου Q6511A ή παρόμοια καινούργια συμβατή με τον εκτυπωτή Hp laserjet 2420,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
του εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

159. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου Q5949A ή παρόμοια καινούργια συμβατή με τον εκτυπωτή Hp laserjet 1320,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
του εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

160. Κασέτα  γραφίτη  (Toner)  τύπου  CE  505A  ή  παρόμοια  καινούργια  συμβατή  με  τον  εκτυπωτή  Hp  laserjet 
2055dn,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

161. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου Q2612A ή παρόμοια καινούργια συμβατή με το fax Hp M1319 fMFP,με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του 



εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

162. Κασέτα γραφίτη  μαύρο (Toner) τύπου MT302B ) ή παρόμοια καινούργια συμβατή με το φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα  MINOLTA Di 351,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και 
θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

163. Κασέτα γραφίτη (Toner) Sharp FO 2900DE/2950/3150 ή παρόμοια καινούργια συμβατή με το fax SHARP FO-
29DC,με  άριστη ποιότητα  και  απόδοση  ικανά να  τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό  σελίδων  που ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

164. Κασέτα  γραφίτη  μαύρο  (Toner)  τύπου  Sharp  AR202T/163/201/206/ARM160/205  )  ή  παρόμοια  καινούργια 
συμβατή με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα  SHARP AR-201,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν  
τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας  
και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

165. Κασέτα γραφίτη (Toner  τύπου E450A11E) ή παρόμοια καινούργια ή συμβατή με τον εκτυπωτή Lexmark E 
450d,με  άριστη ποιότητα  και  απόδοση  ικανά να  τυπώνουν  τον προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή.  Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

166. Κασέτα γραφίτη (Toner)  ή παρόμοια καινούργια συμβατή με το fax HP Laser jet M1212nf MFP,με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του 
εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

167. Μελανοταινία για εκτυπωτή ακίδων ΚΧ-P170 συμβατή με τον εκτυπωτή  Panasonic KX-P3696 Multi-Mode Printer 
,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανή  να  τυπώνει  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

168. Μελάνι μαύρο (τύπου Canon CLI 8 BK ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Canon pixma ip 5200/4500  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

169. Μελάνι κίτρινο (τύπου Canon CLI 8 Y ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Canon pixma ip 5200/4500  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

170. Μελάνι κυανό (τύπου Canon CLI 8 C ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον  
εκτυπωτή Canon pixma ip 5200/4500  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

171. Μελάνι magenta (τύπου Canon CLI 8 M ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Canon pixma ip 5200/4500  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

172. Κασέτες γραφίτη (Toner) καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Develop ineo 210 ,με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του 
.Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

173. Ανταλλακτικό (Toner) τύπου ΚΧ-FA83X ή παρόμοιο καινούργιο συμβατό  με το fax Panasinic KX-FL511 ,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

174. Κασέτα γραφίτη μαύρο  (Toner) τύπου ΗP Q6470A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color 
Laserjet 3800,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει 
ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται 
σε έλεγχο ποιότητας

175. Κασέτα γραφίτη κυανό  (Toner) τύπου HP Q7581A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color  
Laserjet 3800,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει 
ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται 
σε έλεγχο ποιότητας



176. Κασέτα γραφίτη κίτρινο  (Toner) τύπου HP Q7582A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color 
Laserjet 3800,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει 
ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται 
σε έλεγχο ποιότητας

177. Κασέτα γραφίτη ματζέντα (Toner) τύπου HP Q7583A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp 
color Laserjet 3800,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

178. Κασέτες γραφίτη (Toner) καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Develop ineo 160 ,με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του 
.Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

179. Μελάνι μαύρο (τύπου  No 16)  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον εκτυπωτή 
Lexmark X1130/X1190, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  του   .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

180. Μελάνι  έγχρωμο  (τύπου   No  26)   ή  παρόμοιο  για  εκτυπωτή  άμεσου  ψεκασμού  (Ιnkjet)  συμβατό  με  τον 
εκτυπωτή Lexmark X1130/X1190, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

181. Μελάνι  μαύρο  (τύπου  HP No 45)   ή  παρόμοιο  για  εκτυπωτή  άμεσου  ψεκασμού  (Ιnkjet)  συμβατό  με  τον 
εκτυπωτή  Hp  deskjet  960c/  Hp  1200c  Deskjet   ,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

182. Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP No 78)  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή  Hp  deskjet  960c  /Hp  1200c  Deskjet   ,  με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανό  να  τυπώνει  τον 
προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

183. Κασέτες γραφίτη έγχρωμες χρώματος κυανού (Toner)  καινούργιες συμβατές με τον έγχρωμο εκτυπωτή  laser 
OKI 3200 (τύπου C - C6LE ή παρόμοιο), με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

184. Κασέτες γραφίτη έγχρωμες χρώματος magenta (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser OKI 3200 
(τύπου M - C6LE ή παρόμοιο)με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία 
λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

185. Κασέτες γραφίτη έγχρωμες χρώματος κίτρινου (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser OKI 3200 
(τύπου Υ - C6LE ή παρόμοιο)με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία 
λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

186. Κασέτες γραφίτη  χρώματος μαύρου (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser OKI 3200 (τύπου Κ - 
C6LE ή παρόμοιο)με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

187. Κασέτα γραφίτη (Toner)  παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  Brother 2820 ,με άριστη ποιότητα και 
απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν 
εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

188. Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP No 343)  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Hp deskjet 5740/5940, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

189. Μελάνι  μαύρο (τύπου HP No 339)  ή παρόμοιο  για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet)  συμβατό με τον 
εκτυπωτή Hp deskjet 5740/5940, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

190. Μελάνι μαύρο (τύπου HP No 920 ) 10ml ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Hp officejet 7000/6500, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 



σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητα

191. Μελάνι κυανό (τύπου HP No 920 )6ml  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον  
εκτυπωτή Hp officejet 7000/6500, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητα

192. Μελάνι ματζέντα (τύπου HP No 920 )6ml  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Hp officejet 7000/6500, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητα

193. Μελάνι κίτρινο (τύπου HP No 920 )6ml  ή παρόμοιο για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού (Ιnkjet) συμβατό με τον 
εκτυπωτή Hp officejet 7000/6500, με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό 
σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα  
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητα

194. Κασέτα γραφίτη μαύρο  (Toner) τύπου CB540A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color 
Laserjet CP1518ni,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

195. Κασέτα γραφίτη κυανό  (Toner) τύπου CB541A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color  
Laserjet CP1518ni,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

196. Κασέτα γραφίτη κίτρινο  (Toner) τύπου CB542A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color  
Laserjet CP1518ni ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

197. Κασέτα γραφίτη ματζέντα (Toner) τύπου CB543A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color  
Laserjet CP1518ni ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

198. Κασέτες γραφίτη  χρώματος μαύρου (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser HP 2600n color  
laserjet (τύπου Q6000A ή παρόμοιο)με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο 
αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  
ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

199. Κασέτες γραφίτη έγχρωμες χρώματος κίτρινου (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser HP 2600n 
color  laserjet  (τύπου  Q6002A  ή  παρόμοιο)με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανές   να  τυπώνουν  τον 
προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

200. Κασέτες γραφίτη έγχρωμες χρώματος magenta (Toner) καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή  laser HP 2600n 
color  laserjet  (τύπου  Q6003A  ή  παρόμοιο)με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανές   να  τυπώνουν  τον 
προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

201. Κασέτες γραφίτη έγχρωμες χρώματος κυανού (Toner)  καινούργιες συμβατές με τον έγχρωμο εκτυπωτή  laser 
HP 2600n color laserjet (τύπου Q6001A ή παρόμοιο), με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον  
προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

202. Κασέτα γραφίτη μαύρο (Toner)   καινούργια συμβατή με τον εκτυπωτή  Rex-Rotary  SP 1100 sf  με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανές  να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του 
εκτυπωτή .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

203. Κασέτα γραφίτη μαύρο  (Toner) τύπου HP CE250A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color 
Laserjet CP3525n,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

204. Κασέτα γραφίτη κυανό  (Toner) τύπου HP  CE251A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color  
Laserjet CP3525n,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 



ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

205. Κασέτα γραφίτη κίτρινο  (Toner) τύπου HP  CE252A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp color 
Laserjet CP3525n άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει  
ο κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται 
σε έλεγχο ποιότητας

206. Κασέτα γραφίτη ματζέντα  (Toner) τύπου HP  CE253A  παρόμοιες καινούργιες συμβατές με τον εκτυπωτή Hp 
color Laserjet CP3525n,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

207. Μελάνι  μαύρο (τύπου ΤΟ 611 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus D88  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο  
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

208. Μελάνι  κυανό (τύπου ΤΟ 612 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus D88  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο  
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

209. Μελάνι  ματζέντα (τύπου ΤΟ 613 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή 
Epson Stylus D88  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που 
ορίζει ο κατασκευαστής του εκτυπωτή .Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

210. Μελάνι  κίτρινο (τύπου ΤΟ 614 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus D88  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο  
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

211. Μελανοταινία συμβατή με τον εκτυπωτή  STAR LC- 1511,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανή να τυπώνει τον 
προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας 

212. Μελάνι  μαύρο (τύπου ΤΟ 441 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus C66  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

213. Μελάνι κυανό (τύπου ΤΟ 452 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus C66  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

214. Μελάνι ματζέντα (τύπου ΤΟ 453 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus C66  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

215. Μελάνι κίτρινο  (τύπου ΤΟ 454 ή παρόμοιο) για εκτυπωτή άμεσου ψεκασμού  συμβατό με τον εκτυπωτή Epson 
Stylus C66  ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής  του  εκτυπωτή  .Θα  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

216. Κασέτα γραφίτη (Toner  τύπου 12A7410) ή παρόμοια καινούργια ή συμβατή με τον εκτυπωτή Lexmark T420,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να τυπώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
του εκτυπωτή. Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε έλεγχο 
ποιότητας

217. Κασέτες  γραφίτη  (Toner)  τύπου ΤΝ 311 καινούργιες  συμβατές  με το φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα KONICA 
MINILTA bizhub 350 ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

218. Κασέτες γραφίτη μαύρο (Toner) τύπου 106R01274 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
XEROX  PHASER  6110MFP,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο  αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας



219. Κασέτες γραφίτη κίτρινο (Toner) τύπου 106R01273 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
XEROX  PHASER  6110MFP,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο  αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

220. Κασέτες γραφίτη ματζέντα (Toner) τύπου 106R01272 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
XEROX  PHASER  6110MFP,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο  αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

221. Κασέτες γραφίτη κυανό (Toner) τύπου 106R01271 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
XEROX  PHASER  6110MFP,με  άριστη  ποιότητα  και  απόδοση  ικανά  να  αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο  αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

222. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 106R01277 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα XEROX 
5016,με  άριστη ποιότητα και  απόδοση  ικανά να αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο αριθμό  σελίδων  που ορίζει  ο 
κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

223. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 103R00276 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα XEROX 
230DC,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

224. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 103R00277 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα XEROX 
230DC,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

225. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 013R90130 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα XEROX 
230DC,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

226. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου QMS Dialta  Di351 καινούργιες συμβατές με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 
MINOLTA DIALTA DI351,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων 
που  ορίζει  ο  κατασκευαστής  του  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

227. Κασέτα  γραφίτη  (Toner)  τύπου  DT42BLK  1230D  καινούργιες  συμβατές  με  το  φωτοαντιγραφικό  μηχάνημα 
GESTETNER MP1500 AFICIO,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό 
σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής του .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα 
ανταποκρίνονται σε έλεγχο ποιότητας

228. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου Μ-41 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  SAMSUNG SF370 ,με άριστη  
ποιότητα  και  απόδοση  ικανά να  αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής 
τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  ανταποκρίνονται  σε  έλεγχο 
ποιότητας

229. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου CTR 363 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  SAGEM MF6452 ,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  ανταποκρίνονται  σε  έλεγχο 
ποιότητας

230. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου PC -302RF παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  BROTHER 921 ,με  
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  ανταποκρίνονται  σε  έλεγχο 
ποιότητας

231. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 013R00605 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  XEROX 1008 ,με άριστη  
ποιότητα  και  απόδοση  ικανά να  αποδίδουν  τον  προβλεπόμενο  αριθμό  σελίδων  που  ορίζει  ο  κατασκευαστής 
τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  ανταποκρίνονται  σε  έλεγχο 
ποιότητας

232. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 12A1970 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  LEXMARK F4270 ,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  ανταποκρίνονται  σε  έλεγχο 
ποιότητας



233. Κασέτα γραφίτη (Toner) τύπου 15M0120 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  LEXMARK F4270 ,με 
άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο κατασκευαστής 
τουs  .Θα  διαθέτουν  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  ημερομηνία  λήξης  ,και  θα  ανταποκρίνονται  σε  έλεγχο 
ποιότητας

234. Κασέτα γραφίτη μαύρο(Toner) τύπου 6121 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  PHASER 6121MFP 
XEROX ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

235. Κασέτα γραφίτη κυανό (Toner) τύπου 6121 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  PHASER 6121MFP 
XEROX ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

236. Κασέτα γραφίτη κίτρινο (Toner) τύπου 6121 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  PHASER 6121MFP 
XEROX ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

237. Κασέτα γραφίτη ματζέντα (Toner) τύπου 6121 παρόμοιο καινούργιο ή   συμβατό με το fax  PHASER 6121MFP 
XEROX ,με άριστη ποιότητα και απόδοση ικανά να αποδίδουν τον προβλεπόμενο αριθμό σελίδων που ορίζει ο 
κατασκευαστής τουs .Θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνονται σε 
έλεγχο ποιότητας

238. Μελάνι  μαύρο (τύπου HP 901)  ή  παρόμοιο  συμβατό για  πολυμηχάνημα  Ηp OFFICEJET 4500,  με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα 
διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

239. Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP 901)  ή παρόμοιο συμβατό για πολυμηχάνημα  Ηp OFFICEJET 4500, με άριστη 
ποιότητα και απόδοση ικανό να τυπώνει τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που ορίζει ο κατασκευαστής του  .Θα 
διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας και ημερομηνία λήξης ,και θα ανταποκρίνεται σε έλεγχο ποιότητας

240.  Φάκελοι δίχρωμοι διαστάσεων 11χ23
241.  Φάκελοι δίχρωμοι διαστάσεων 16χ23
242.  Μπλοκ τριπλότυπο 50 φύλλων διαστάσεων 16χ22,5 (3) τριών αντιγράφων (άσπρο ροζ, κίτρινο).
243. Μπλοκ τριπλότυπο 50 φύλλων διαστάσεων 21χ14,5 (3) τριών αντιγράφων (άσπρο, ροζ, κίτρινο).
244. Μηχανογραφικό χαρτί με οπές αρχειοθέτησης  ιδανικό για εκτύπωση αποδείξεων κ.α. ,διαστάσεων 28χ22,5 cm ,

(3) τριών αντίγραφων, (4)τεσσάρων  χρωμάτων (άσπρο- μπλε, ροζ, κίτρινο) σε χαρτόκουτα των 700 φύλλων. 
245. Βιβλία και συγγράμματα που αφορούν τη λειτουργία των Δημόσιων Οργανισμών.

Σίνδος   4 -04-2012
            

                                                                                                            

Η συντάξασα

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/
ΤΕΜ

ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ :

1. Γομολάστιχες λευκές 0,6 25 15,00
2. Διορθωτικά στυλό 20 ml με μπίλια 3,1 30 93,00
3. Διορθωτικά τύπου mouse 4 mm 3,8 50 190,00
4. Κόλλες ρευστές φιάλη 50 cc 2,35 10 23,5
5. Κόλλες ρευστές σωλ. 20 cc 1,75 10 17,5
6. Κόλλες στίκ 10 γρ. 1,3 10 13,00
7. Μαρκαδόροι ψιλοί (4 χρώματα) 1,8 20 36,00
8. Μαρκαδόροι υπογράμμισης 1,2 30 36,00
9. Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα 1,2 10 12,00
10. Μελάνη για ταμπόν 32 γρ. μπλε 1 10 10,00
11. Μολύβια ξύλινα  0,45 20 9,00
12. Μολύβια μηχανικά 0,5 1,6 10 16,00
13. Μολύβια μηχανικά 0,7 1,6 10 16,00
14. Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,5 5 5 25,00
15. Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,7 5 5 25,00
16. Στυλό διαρκείας 0,5 1,45 100 145,00
17. Στυλό διαρκείας 0,7 1,45 100 145,00
18. Στυλό διαρκείας 1,0 1,1 100 110,00
19. Ξύστρες πλαστικές 0,6 20 12,00
20. Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μικρά μπλε 3 16 48,00
21. Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μεγάλα μπλε 3,5 10 35,00
22. Χάρακες πλαστικοί 50 εκατ. 1 5 5,00
23. Χάρακες πλαστικοί 30 εκατ. 1 5 5,00
24. Συνδετήρες Νο 3 (κουτί 100 τεμ.) 0,5 100 50,00
25. Συνδετήρες Νο 5(κουτί 100 τεμ.) 1,1 100 110,00
26. Συνδετήρες Νο 8 (κουτί 50 τεμ.) 2,2 100 220,00
27. Συνδετήρες συραπτικού 2000/64 κουτί 0,55 50 27,5
28. Συνδετήρες  συραπτικού  1000/126  (24/6) 

κουτί 0,55 50 27,5
29. Συνδετήρες συραπτικού 10/1 κουτί 0,35 20 7,00
30. Λάστιχα σακουλάκι Νο 10 7,75 1 7,75
31. Κλίπ μαύρα 19 χιλ. κουτί 2,2 10 22,00
32. Κλίπ μαύρα 32 χιλ. κουτί 2,95 10 29,50
33. Κλίπ μαύρα 41 χιλ. κουτί 6,35 10 63,5
34. Κύβοι σημειώσεων 3,2 20 64,00
35. Ανταλλακτικά κύβων 400 φ. 2 20 40,00
36. Ταινίες συσκευασίας καφέ 48 χιλ. 1,2 10 12,00



37. Χαρτάκια τύπου post it 75 Χ 75 1 150 150,00
38. Σελοτέιπ 1,6 20 32,00
39. DVD – R 4,7 GB 0,95 100 95,00
40. CD – R  80 min 700 MB 0,55 100 55,00
41. Κλασέρ πλαστ/να 5Χ32 Α4 3 100 300,00
42. Κλασέρ πλαστ/να 8Χ32 Α4 3 100 300,00
43. Κλασέρ πλαστ/να 5Χ20 Α4 3 100 300,00
44. Κλασέρ πλαστ/να 8Χ20 Α4 3 100 300,00
45. Κλασέρ πλαστ/να 8Χ32 Α3 5,4 10 54,00
46. Συρραπτικά επτραπέζια 100 φύλλων 34,25 1 34,25
47. Συρραπτικά γραφείου τύπου 64 14,35 10 143,5
48. Συρραπτικά γραφείου  τύπου 24 18,85 10 188,5
49. Αποσυρραπτικά γραφείου 2,85 10 28,5
50. Χάρτινοι φάκελοι με λάστιχο Α4 0,6 200 120,00
51. Χάρτινοι φάκελοι με αυτιά Α4 0,4 200 80,00,
52. Ντοσιέ δίφυλλο – πλαστικό τεμ. 1 200 200,00
53. Βάσεις σελοτέιπ γραφείου 3,05 10 30,50
54. Ημεροδείκτες 5 100 500,00
55. Διατρητικό εγγράφων μικρό 3,9 10 39,00
56. Διατρητικό εγγράφων μεγάλο 20 5 100,00
57. Ντοσιέ με έλασμα 0,6 100 60,00
58. Ζελατίνα πολύτρυπη Α4 - Πακέτο 4 200 800,00
59. Διαχωριστικό πλαστικό 5 θεμάτων 0,75 20 15,00
60. Διαχωριστικό πλαστικό 10 θεμάτων 1,25 20 25,00
61. Ζελατίνα τύπου Γ 10,25 15 153,75
62. Κοπίδια μεγάλα 4,95 5 24,75
63. Λεπίδες για κοπίδια 4 5 20,00
64. Ψαλίδια 25 εκατ. 2,35 20 47,00
65. Σφραγίδες στρογγυλές 25,3 25 632,50
66. Σφραγίδες 3 γραμμών 17,65 50 882,5
67. Σφραγιδοστάτης 12 σφραγίδων 6,35 5 31,75
68. Δίσκοι εγγράφων Α4 3,9 20 78,00
69. Πίνακες ανακοινώσεων φελλού 40Χ60 10 2 20,00
70. Φάκελοι κουτί λάστιχο 3 Χ 32 Χ 26 2,6 100 260,00
71. Φάκελοι κουτί λάστιχο 5 Χ 32 Χ 26 2,25 100 225,00
72. Φάκελοι κουτί λάστιχο 8 Χ 32 Χ 26 2,25 100 225,00
73. Φάκελος με αυτιά & κορδόνια 3,95 50 197,5
74. Αριθμομηχανές με χαρτί 40,85 1 40.85
75. Καταστροφέας εγγράφων Α4 200 1 200,00
76. Αλκαλικές μπαταρίες μινιόν 0,8 28 22,40
77. Αλκαλικές μπαταρίες μίνι 0,8 28 22,40
78. Μολυβοθήκη 4,75 20 95,00
79. Θήκη μικροαντικειμένων γραφείου 15 20 300,00
80. Καλάθι αχρήστων 7,9 20 158,00
81. Φωτοτυπικό χαρτί Α4, λευκό η δεσμίδα 4,75 2000 9,.500,00
82. Φωτοτυπικό χαρτί Α3, λευκό η δεσμίδα 11,15 78 869.7,00
83. Φωτοτυπικό χαρτί Α4, έγχρωμο η δεσμίδα 10 15 150,00
84. Τόνερ  τύπου  Q2612A   συμβατό  με  ΗP 

laserjet 1018/1012/1022/1020 49,99 19 949,81



85. Τόνερ τύπου CB435A συμβατό με   Laserjet: 
P1005, P1006 49,99 3 149,97

86.  Τόνερ  τύπου  Q5949A   συμβατό  με 
Laserjet: 1160, 1320, 1320N 49,99 4 199,96

87. Τόνερ τύπου  Q7553X   συμβατό  με 
Laserjet: P2014/P2015/N/DN 89,9 4 359,60

88.  Μελανοταινία συμβατή με OKI MICROLINE 
320 elite 9pin 8,99 2 17,98

89.  Τόνερ  τύπου  DT 43  BLK  συμβατό  με  τα 
φωτοαντιγραφικά REX – ROTARY DSm627 
Aficio/ DSm730 Aficio/2738

38,00 4 152,00

90. Μελάνι  μαύρο (τύπου  Canon BCI 24  BK 
συμβατό με  Canon pixma ip 1500 8,99 1 8,99

91. Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  Canon BCI 24  CL 
συμβατό με  Canon pixma ip 1500  16,81 1 16,81

92. Τόνερ  τύπου  ΜL1610D1(E)   συμβατό  με 
Samsung ML 1610 39,9 2 79,80

93. Μελάνι  μαύρο  (τύπου ΗΡ 27   συμβατό  με 
ΗP  Deskjet 3845 / /Ηp office jet 5610, 12,99 2 25,98

94. Μελάνι  έγχρωμο (τύπου ΗΡ 28 συμβατό με 
ΗP  Deskjet 3845 15,99 1 15,99

95. Μελάνι έγχρωμο (τύπου ΗΡ 22  συμβατό με 
ΗP  Deskjet 3845/2280 Ηp office jet 
5610

12,99 3 38,97

96. Μελάνι  μαύρο  (τύπου ΗΡ 21   συμβατό  με 
ΗP  Deskjet F2280 19,00 1 19,00

97. Μελάνι  μαύρο (τύπου  ΗΡ  45  συμβατό  με 
ΗP Deskjet 1280/960c/9300 19,99 1 19,99

98. Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  ΗΡ  78  19ml, 
συμβατό με ΗP Deskjet 1280/960c/9300 21,99 2 43,98

99. Μελάνι  μαύρο (τύπου  Τ007  συμβατό  με 
Epson stylus photo 1290 18,99 1 18,99

100
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου Τ009 συμβατό  με 
Epson stylus photo 1290 19,99 1 19,99

101
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP 10 συμβατό με τα 
plotter HP designjet 500 / Canon image 
prograf ipf 755,(συσκ. 69ml),

24,99 1 24,99

102
.

Μελάνι  έγχρωμο  κυανό (τύπου  HP 82 
συμβατό με τα  plotter HP designjet 500/ 
Canon image prograf ipf 755 ,(συσκ. 
69ml),

31,99 1 31,99



103
.

Μελάνι  έγχρωμο  magenta (τύπου  HP 82 
συμβατό με τα  plotter HP designjet 500/ 
Canon image prograf ipf 755,(συσκ. 
69ml)

31,99 1 31,99

104
.

Μελάνι έγχρωμο κίτρινο (τύπου  HP 82 
συμβατό με τα  plotter HP designjet 500/ 
Canon image prograf ipf 755 ,(συσκ. 
69ml),

31,99 1 31,99

105
.

Τόνερ  τύπου  DT 42  BLK συμβατό  με  τα 
φωτοαντιγραφικά REX – ROTARY DSm615 
Aficio/  DSm618d Aficio/  MP 1600/ 
DSm618

59,90 4 239,60

106
.

 Μελάνι  μαύρο (τύπου  LC900BK για  fax 
συμβατό με το fax  Brother 1840 C 22,90 2 45,80

107
.

Μελάνι  έγχρωμο  magenta (τύπου  LC900M 
συμβατό με το fax  Brother 1840 C 15,99 1 15,99

108
.

Μελάνι  έγχρωμο  κίτρινο (τύπου  LC900Υ 
συμβατό με το fax  Brother 1840 C 15,99 1 15,99

109
.

Μελάνι  έγχρωμο  κυανό (τύπου  LC900C 
συμβατό με το fax  Brother 1840 C 15,99 1 15,99

110
.

Τόνερ  τύπου  S051100  συμβατές  με  Epson 
EPL – N 7000 200,00 1 200,00

111
.

Ανταλλακτικό  Toner (τύπου  FTL1BLK 
συμβατό με το  fax laser REX –  ROTARY 
F101

109,00 1 109,00

112
.

Τόνερ συμβατό με  Epson EPL 6200L
49.59 1 49,59

113
.

Ανταλλακτικό  Toner (τύπου  ΤN -  2000 
συμβατό με το fax laser Brother 2820 43,90 1 43,90

114
.

Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 58 17 ml, συμβατό 
με  ΗP  Deskjet 3845/  ΗΡ  photosmart 
7550/ ΗP  Deskjet 3650 / ΗP Deskjet 
5150/  ΗΡ  photosmart 7760  /  ΗΡ 
photosmart 7960

23,90 1 23,90

115
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου ΗΡ 56 συμβατό με 
ΗP Deskjet 9650/ ΗΡ photosmart 7550/ 
ΗP Deskjet 5150/  ΗΡ  photosmart 
7760 / ΗΡ photosmart 7960

14,90 1 14,90

116
.

Μελάνι  έγχρωμο  (τύπου  ΗΡ  57 17  ml, 
συμβατό  με  ΗP Deskjet 9650/  ΗΡ 
photosmart 7550/ΗP Deskjet 5150/ ΗΡ 
photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 7960

21,99 1 21,99

117
.

Μελάνι φωτογραφικό  γκρι (τύπου ΗΡ 59  17 
ml,  συμβατό  με  ΗP Deskjet 5150/  ΗΡ 
photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 7960

25,90 1 25,90



118
.

 Μελανοταινία συμβατή με OKI MICROLINE 
3320/3321 9pin  8,99 3 26,97

119
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP 17 συμβατό με 
HP Deskjet 840 C/HP 845 19,90 2 39,80

120
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP 15  25ml,συμβατό 
με HP Deskjet 840 C/HP 845/920C 19,90 3 59,70

121
.

Καρμπονοταινία  fax συμβατή  με  laser fax 
Panasonic KXFP141 14,90 1 14,90

122
.

Τόνερ  τύπου  E250A11E)  συμβατό  με 
LEXMARK E 250 dn 59,90 2 119,80

123
.

Τόνερ συμβατό με ΗP laserjet 1200 (τύπου 
HPC7115X) 69,90 1 69,90

124
.

Τόνερ  τύπου  X340H11G)   συμβατό  με 
Lexmark X342n 79,90 2 159,80

125
.

 Τόνερ μαύρο τύπου MP C2550E συμβατό με 
φωτοαντιγραφικά   REX –  ROTARY MP 
C2030 Aficio

39,90 1 39,90

126
.

Τόνερ cyan  τύπου  MP C2550E συμβατό με 
φωτοαντιγραφικά  REX –  ROTARY MP 
C2030 Aficio

89,90 1 89.90

127
.

Τόνερ Yellow  τύπου  MP C2550E συμβατό 
με  φωτοαντιγραφικά  REX –  ROTARY MP 
C2030 Aficio

89,90 1 89,90

128
.

Τόνερ magenta  τύπου MP C2550E συμβατό 
με φωτοαντιγραφικά  REX –  ROTARY MP 
C2030 Aficio

89,90 1 89,90

129
.

 Μελάνι μαύρο (τύπου HP 88 69ml  συμβατό 
με HP officejet Pro K8600/Κ5400 19,90 3 59,70

130
.

 Μελάνι magenta (τύπου  HP 88)  28ml 
συμβατό  με  HP officejet Pro 
K8600/Κ5400

10,99 3 32,97

131
.

 Μελάνι κυανό (τύπου HP 88 28ml συμβατό 
με HP officejet Pro K8600/Κ5400 10,99 3 32,97

132
.

 Μελάνι  κίτρινο (τύπου  HP 88)   28ml 
συμβατό  με  HP officejet Pro 
K8600/Κ5400

10,99 3 32,97

133
.

Τόνερ μαύρο  τύπου C5650 συμβατό με OKI 
Solutions C5650 69,99 1 69,99

134
.

Τόνερ κίτρινο   τύπου  C5650  συμβατό με 
OKI Solutions C5650 79,00 1 79,00

135
.

Τόνερ κυανό    τύπου  C5650  συμβατό  με 
OKI Solutions C5650 79,00 1 79,00



136
.

Τόνερ magenta τύπου  C5650   παρόμοιες 
συμβατό με OKI Solutions C5650 79,00 1 79,00

137
.

 Μελάνι μαύρο (τύπου HP 10 C4844A 69ml) 
συμβατό  με   HP business inkjet 
2800/1700

21,99 4 87,96

138
.

 Μελάνι κυανό (τύπου HP 11 C4836A 28ml ) 
συμβατό  με  HP business inkjet 
2800/1700

21,99 4 87,96

139
.

 Μελάνι magenta (τύπου HP 11  C4837A 
28ml )  συμβατό με HP business inkjet 
2800/1700

21,99 4 87,96

140
.

 Μελάνι κίτρινο (τύπου HP 11 C4838A 28ml ) 
συμβατό  με  HP business inkjet 
2800/1700

21,99 4 87,96

141
.

Τόνερ μαύρο τύπου 413196 ) συμβατό με το 
φωτοαντιγραφικό   REX –  ROTARY SP 
1000sf Aficio

99,00 3 297,00

142
.

Τόνερ  τύπου  MP 4500  συμβατό  με  το 
φωτοαντιγραφικό   REX –  ROTARY MP 
4000B aficio

59,90 1 59,90

143
.

Τόνερ  τύπου  260Α11Ε) συμβατό  με 
Lexmark E 360d 89,90 1 89,90

144
.

Τόνερ συμβατό με το πολυμηχάνημα  OKI B 
2520 MFP 129,90 1 129,90

145
.

Τόνερ συμβατή με OKI B 410d
39,90 1 39,90

146
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP No 56  C6656A 
19mlσυμβατό με HP 2410, 12,88 1 12,88

147
.

Μελάνι έγχρωμο  (τύπου HP No 57Α C6657A 
17mlσυμβατό με HP 2410 21,99 1 21,99

148
.

Τόνερ τύπου D1 C/N PMVCH0118B)  συμβατό 
με OKI C110 79,90 1 79,90

149
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP No 350συμβατό με 
HP Photo smart C 4280/HP Deskjet 
D4260

9,90 2 19,80

150
.

Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP No 351συμβατό 
με HP Photo smart C 4280/ HP Deskjet 
D4260

10,99 2 21,98

151
.

Τόνερ  συμβατό  με  το  φωτοαντιγραφικό 
REX – ROTARY MP 2000 59,90 1 59,90

152
.

Τόνερ  τύπου  Q2613A συμβατό  με  Hp 
Laserjet   1300 69,90 2 139,80

153
.

Τόνερ  τύπου  MLT-D108S  συμβατό  με 
Samsung ML 1640 59,90 1 59,90



154
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP 45 συμβατό με HP 
officejet G85 19,99 1 19,99

155
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP 78  19ml 
συμβατό με HP officejet G85 35,00 1 35,00

156
.

Τόνερ  τύπου  Q6511A συμβατό  με  Hp 
laserjet 2420 100,90 1 100,90

157
.

Τόνερ  τύπου  Q5949A συμβατό  με  Hp 
laserjet 1320 49,90 4 199,60

158
.

Τόνερ  τύπου  CE 505A συμβατό  με  Hp 
laserjet 2055dn 59,90 2 119,80

159
.

Τόνερ τύπου Q2612A συμβατό με το fax Hp 
M1319 fMFP 49,90 1 49,90

160
.

Τόνερ μαύρο  τύπου  MT302B  συμβατό με 
φωτοαντιγραφικό  MINOLTA Di 351 59,90 3 179,70

161
.

Τόνερ Sharp FO 2900DE/2950/3150 συμβατό 
με το fax SHARP FO-29DC 59,90 1 59,90

162
.

Τόνερ μαύρο τύπου  Sharp 
AR202T/163/201/206/ARM160/205  συμβατό 
με  φωτοαντιγραφικό SHARP AR-201

50,99 1 50,99

163
.

Τόνερ  συμβατό  με  το  fax HP Laser jet 
M1212nf MFP 59,90 1 59,90

164
.

Μελανοταινία  ΚΧ-P170 συμβατή  με 
Panasonic KX-P3696 Multi-Mode Printer 15,99 1 15,99

165
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  Canon CLI 8  BK 
συμβατό με Canon pixma ip 5200 /4500 12,90 2 25,80

166
.

Μελάνι  κίτρινο (τύπου  Canon CLI 8  Y ή 
παρόμοιο)  για  εκτυπωτή  άμεσου  ψεκασμού 
(Ιnkjet)  συμβατό  με  τον  εκτυπωτή  Canon 
pixma ip 5200/4500  

12,90 2 25,80

167
.

Μελάνι  κυανό (τύπου  Canon CLI 8  C 
συμβατό με Canon pixma ip 5200 /4500 12,90 2 25,80

168
.

Μελάνι  magenta (τύπου  Canon CLI 8  M 
συμβατό με Canon pixma ip 5200/4500 12,90 2 25,80

169
.

Τόνερ  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό 
Develop ineo 210 80,00 1 80,00

170
.

Ανταλλακτικό  (Toner)  τύπου  ΚΧ-FA83X 
συμβατό  με  fax Panasinic KX-FL511 23,99 1 23,99

171
.

Τόνερ  μαύρο  τύπου ΗP Q6470A  συμβατό 
με Hp color Laserjet 3800 114,90 1 114,90



172
.

Τόνερ  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό 
Develop ineo 160 39,90 1 39,90

173
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  No 16) συμβατό με 
Lexmark X1130/X1190 19,99 3 59,97

174
.

Μελάνι έγχρωμο (τύπου  No 26) συμβατό με 
Lexmark X1130/X1190 22,90 3 68,70

175
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP No 45) συμβατό με 
Hp deskjet 960c/ Hp 1200c Deskjet  19,99 2 39,98

176
.

Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP No 78) συμβατό 
με Hp deskjet 960c /Hp 1200c Deskjet  21,99 2 43,98

177
.

Τόνερ  κυανού συμβατό  με   OKI 3200 
(τύπου C - C6LE 59,90 1 59,90

178
.

Τόνερ  magenta συμβατό  με   OKI 3200 
(τύπου M - C6LE 59,90 1 59,90

179
.

Τόνερ  κίτρινου  συμβατό  με   OKI 3200 
(τύπου Υ - C6LE 59,90 1 59,90

180
.

Τόνερ  μαύρου  συμβατό  με  OKI 3200 
(τύπου Κ - C6LE 39,99 1 39,99

181
.

 Τόνερ συμβατό με το fax  Brother 2820
51,00 1 51,00

182
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP No 343) 
συμβατό με Hp deskjet 5740/5940, 15,99 2 31,98

183
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP No 339) συμβατό 
με  Hp deskjet 5740/5940 16,99 2 33,98

184
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP No 920  )10ml 
συμβατό με Hp officejet 7000/6500 17,00 2 34,00

185
.

Μελάνι  κυανό (τύπου  HP No 920  )  6ml 
συμβατό με Hp officejet 7000/6500 15,00 2 30,00

186
.

Μελάνι  ματζέντα (τύπου  HP No 920  )6ml 
συμβατό με Hp officejet 7000/6500 15,00 2 30,00

187
.

Μελάνι  κίτρινο (τύπου  HP No 920  )6ml 
συμβατό με Hp officejet 7000/6500 15,00 2 30,00

188
.

Τόνερ  κίτρινου  συμβατό  με  laser HP 
2600n color laserjet τύπου Q6002A 80,00 1 80,00

189
.

Τόνερ  μαύρο συμβατό με  Rex-Rotary SP 
1100 sf 280,00 1 280,00

190
.

Τόνερ  μαύρο  τύπου  CE250A   συμβατό με 
Hp color Laserjet CP3525n 100,00 1 100,00



191
.

Τόνερ  κυανό τύπου  HP  CE251A  συμβατό 
με Hp color Laserjet CP3525n 205,00 1 205,00

192
.

Τόνερ κίτρινο τύπου HP  CE252A  συμβατό 
με Hp color Laserjet CP3525n 205,00 1 205,00

193
.

Τόνερ  ματζέντα τύπου  HP  CE253A 
συμβατό με Hp color Laserjet CP3525n 205,00 1 205,00

194
.

Μελάνι  μαύρο τύπου ΤΟ 611  συμβατό με 
Epson Stylus D88  10,00 1 10,00

195
.

Μελάνι  κυανό τύπου ΤΟ 612  συμβατό με 
Epson Stylus D88  9,00 1 9,00

196
.

Μελάνι   ματζέντα τύπου  ΤΟ  συμβατό  με 
Epson Stylus D88  9,00 1 9,00

197
.

Μελάνι   κίτρινο τύπου  ΤΟ  συμβατό  με 
Epson Stylus D88  9,00 1 9,00

198
.

Μελανοταινία συμβατή με STAR LC- 1511
7,00 1 7,00

199
.

Μελάνι  μαύρο τύπου ΤΟ συμβατό με Epson 
Stylus C66 18,00 1 18,00

200
.

Μελάνι  κυανό τύπου  ΤΟ  452  συμβατό  με 
Epson Stylus C66  15,00 1 15,00

201
.

Μελάνι  ματζέντα τύπου  ΤΟ  συμβατό  με 
Epson Stylus C66  15,00 1 15,00

202
.

Μελάνι κίτρινο  τύπου ΤΟ 454  συμβατό με 
Epson Stylus C66  15,00 1 15,00

203
.

Τόνερ τύπου 12A7410 συμβατό με  Lexmark 
T420 100,00 1 100,00

204
.

Τόνερ  τύπου  ΤΝ  311  συμβατό  με 
φωτοαντιγραφικό  KONICA MINILTA 
bizhub 350

30,00 2 60,00

205
.

Τόνερ μαύρο τύπου 106R01274 συμβατό με 
φωτοαντιγραφικό   XEROX  PHASER 
6110MFP

65,00 1 65,00

206
.

Τόνερ κίτρινο τύπου 106R01273 συμβατό με 
φωτοαντιγραφικό  XEROX  PHASER 
6110MFP

55,00 1 55,00

207
.

Τόνερ ματζέντα τύπου 106R01272 συμβατό 
με  φωτοαντιγραφικό   XEROX  PHASER 
6110MFP

55,00 1 55,00

208
.

Τόνερ κυανό τύπου 106R01271 συμβατό με 
φωτοαντιγραφικό  XEROX  PHASER 
6110MFP

55,00 1 55,00



209
.

Τόνερ  τύπου  106R01277  συμβατό  με 
φωτοαντιγραφικό  XEROX 5016 80,00 1 80,00

210
.

Τόνερ  τύπου  103R00276  συμβατό  με 
φωτοαντιγραφικό  XEROX 230DC 200,00 1 200,00

211
.

 Τόνερ  τύπου  103R00277  συμβατό  με 
φωτοαντιγραφικό  XEROX 230DC 200,00 1 200,00

212
.

Τόνερ  τύπου  013R90130   συμβατό  με 
φωτοαντιγραφικό XEROX 230DC 200,00 1 200,00

213
.

Τόνερ τύπου QMS Dialta Di351 συμβατό με 
φωτοαντιγραφικό  MINOLTA DIALTA 
DI351

48,00 1 48,00

214
.

Τόνερ τύπου  DT42BLK 1230D  συμβατό με 
φωτοαντιγραφικό  GESTETNER MP1500 
AFICIO

30,00 1 30,00

215
.

Τόνερ  τύπου  Μ-41  συμβατό  με  το  fax 
SAMSUNG SF370 23,00 1 23,00

216
.

Τόνερ  τύπου  CTR 363  συμβατό  με  το  fax 
SAGEM MF6452 85,00 1 85,00

217
.

Τόνερ τύπου  PC -302RF συμβατό με το  fax 
BROTHER 921 15,00 1 15,00

218
.

Τόνερ τύπου 013R00605 συμβατό με το  fax 
XEROX 1008 93,00 1 93,00

219
.

Τόνερ  τύπου  12A1970  συμβατό  με  το  fax 
LEXMARK F4270 30,00 1 30,00

220
.

Τόνερ  τύπου  15M0120  συμβατό  με  το  fax 
LEXMARK F4270 26,00 1 26,00

221
.

Τόνερ μαύρο τύπου 6121 συμβατό με το fax 
PHASER 6121MFP XEROX 136,00 1 136,00

222
.

Τόνερ κυανό τύπου 6121 συμβατό με το fax 
PHASER 6121MFP XEROX 136,00 1 136,00

223
.

Τόνερ  κίτρινο  τύπου  6121  συμβατό  με  το 
fax  PHASER 6121MFP XEROX 136,00 1 136,00

224
.

Τόνερ ματζέντα τύπου 6121 συμβατό με το 
fax  PHASER 6121MFP XEROX 136,00 1 136,00

225
.

Μελάνι  μαύρο τύπου  HP 901  συμβατό  για 
πολυμηχάνημα  Ηp OFFICEJET 4500 14,00 1 14,00

226
.

Μελάνι  έγχρωμο   τύπου  HP συμβατό  για 
πολυμηχάνημα  Ηp OFFICEJET 4500 17,00 1 17,00

227
.

Φάκελοι δίχρωμοι διαστάσεων 11χ23 cm

0,12 15000 1.800,00



228
.

Φάκελοι δίχρωμοι διαστάσεων 16χ23 cm

0,14 10000 1.400,00
229
.

Μπλοκ  τριπλότυπο  50  φύλλων  διαστάσεων 
16χ22,5 cm

8,00 50 400,00
230
.

Μπλοκ  τριπλότυπο  50  φύλλων  διαστάσεων 
21χ14,5 cm

10,00 20 200,00
231
.

Μηχανογραφικό χαρτί με οπές αρχειοθέτησης 
διαστάσεων 28 χ 22,5  cm ανά  κούτα των 
700 φύλλων  52,00 20 1.040,00

ΣΥΝΟΛΟ : 35.500,00
Φ.Π.Α. 23 % : 8.165,00

ΣΥΝΟΛΟ : 43.665,00
Οι  κωδικοί  αριθμοί  των  αυθεντικών  μελανιών  όπως  και  τα  ml,  όπου  αναφέρονται  είναι 
ενδεικτικοί  και  σε κάθε  περίπτωση υπερισχύει  το μοντέλο του μηχανήματος για  το οποίο 
προορίζονται.
Σε  κάθε  περίπτωση  που  προσφέρεται  συμβατό  προϊόν  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  ο 
κατασκευαστής και η ποσότητα της συσκευασίας ανά τεμάχιο και σ΄ αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να δίνεται βεβαίωση ποιότητας ότι τα αναλώσιμα δεν δημιουργούν πρόβλημα στους 
εκτυπωτές.
Στην  παραπάνω  περίπτωση  προκειμένου  για  ανακατασκευασμένα   (όχι  επαναγεμισμένα) 
αναλώσιμα η διαδικασία  παραγωγής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 .
Επιθυμητό είναι μέρη των αναλώσιμων να αποτελούνται για υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 
και με δυνατότητα ανακύκλωσης .
Oλα τα αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE

Σίνδος   4 -04-2012
            

                                                                                                            

Η συντάξασα

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Σίνδος 04/04/2012

ΓΕΝΙΚΗ ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     

Άρθρο 1  ο    : Αντικείμενο της προμήθειας 
 Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει 

των οποίων θα διενεργηθεί από το Δήμο Δέλτα η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , 
χάρτου και υλικών μηχανογράφησης.

Άρθρο 2  ο    : Ισχύουσες διατάξεις
Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

A) Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993 )
B) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών  δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

Άρθρο 3  ο    : Σύμβαση 
Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  αυτής,  μετά  την  κατά  νόμο  έγκριση  του 

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση 
και  να καταθέσει , κατά το άρθρο 5 της παρούσας  εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
αυτής.

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την 
κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 
μέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης .

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4  ο    : Εγγύηση 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται  σε 10 % επί της 

συνολικής  αξίας  της  προμήθειας  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.,  παρέχεται  δε  με  εγγυητική 
επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους.

Άρθρο 5  ο    : Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 

και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από 

συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών. 
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και 

με δικά του μεταφορικά μέσα
Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί 
στην  απαίτηση  του  δήμου.  Σε  κάθε  περίπτωση   ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να 
ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς 
του.



Άρθρο 6  ο   : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον  υπάρξει  αδικαιολόγητος  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας 

εκτελέσεως της προμήθειας  μπορεί  να επιβληθεί  σε βάρος του αναδόχου ποινική 
ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7  ο   : Πλημμελής κατασκευή 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών  δεν πληρούν 

τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα  ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος 
υποχρεούται   να  αποκαταστήσει  ή  βελτιώσει  αυτές,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ) .

Άρθρο 8  ο   :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας .

Άρθρο 9  ο   :Παραλαβή 
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή 

των εφοδίων από την επιτροπή παραλαβής η οποία συστήνεται από τον εργοδότη. 
Κατά  την  παραλαβή  αυτή  θα  πρέπει   να  παρευρίσκεται  και  εκπρόσωπος  του 
προμηθευτή  ο  οποίος  θα  υπογράψει  το  πρωτόκολλο  παραλαβής.  Κάθε  φθορά 
αναφέρεται  στο  πρωτόκολλο.  Η  επιτροπή  αυτή  καταμετρά  λεπτομερώς  τις 
ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη 
συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Σίνδος   4 -04-2012
            

                                                                                                            

Η συντάξασα

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Σίνδος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σχετικά με την προμήθεια σε ΕΙΔΗ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ για την οποία ενδιαφέρεται ο Κοινωνικός Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Δέλτα , προσφέρουμε:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/
ΤΕΜ
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦ.Τ
ΙΜΗ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)

1. Γομολάστιχες λευκές 0,6
2. Διορθωτικά στυλό 20 ml με μπίλια 3,1
3. Διορθωτικά τύπου mouse 4 mm 3,8
4. Κόλλες ρευστές φιάλη 50 cc 2,35
5. Κόλλες ρευστές σωλ. 20 cc 1,75
6. Κόλλες στίκ 10 γρ. 1,3
7. Μαρκαδόροι ψιλοί (4 χρώματα) 1,8
8. Μαρκαδόροι υπογράμμισης 1,2
9. Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα 1,2
10. Μελάνη για ταμπόν 32 γρ. μπλε 1
11. Μολύβια ξύλινα  0,45
12. Μολύβια μηχανικά 0,5 1,6
13. Μολύβια μηχανικά 0,7 1,6
14. Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,5 5
15. Μύτες για μολύβια μηχανικά 0,7 5
16. Στυλό διαρκείας 0,5 1,45
17. Στυλό διαρκείας 0,7 1,45
18. Στυλό διαρκείας 1,0 1,1
19. Ξύστρες πλαστικές 0,6
20. Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μικρά μπλε 3
21. Ταμπόν σφραγίδων πλαστικά μεγάλα μπλε 3,5
22. Χάρακες πλαστικοί 50 εκατ. 1
23. Χάρακες πλαστικοί 30 εκατ. 1
24. Συνδετήρες Νο 3 (κουτί 100 τεμ.) 0,5
25. Συνδετήρες Νο 5(κουτί 100 τεμ.) 1,1
26. Συνδετήρες Νο 8 (κουτί 50 τεμ.) 2,2
27. Συνδετήρες συραπτικού 2000/64 κουτί 0,55
28. Συνδετήρες συραπτικού 1000/126 (24/6)  κουτί 0,55
29. Συνδετήρες συραπτικού 10/1 κουτί 0,35
30. Λάστιχα σακουλάκι Νο 10 7,75
31. Κλίπ μαύρα 19 χιλ. κουτί 2,2
32. Κλίπ μαύρα 32 χιλ. κουτί 2,95
33. Κλίπ μαύρα 41 χιλ. κουτί 6,35
34. Κύβοι σημειώσεων 3,2
35. Ανταλλακτικά κύβων 400 φ. 2
36. Ταινίες συσκευασίας καφέ 48 χιλ. 1,2



37. Χαρτάκια τύπου post it 75 Χ 75 1
38. Σελοτέιπ 1,6
39. DVD – R 4,7 GB 0,95
40. CD – R  80 min 700 MB 0,55
41. Κλασέρ πλαστ/να 5Χ32 Α4 3
42. Κλασέρ πλαστ/να 8Χ32 Α4 3
43. Κλασέρ πλαστ/να 5Χ20 Α4 3
44. Κλασέρ πλαστ/να 8Χ20 Α4 3
45. Κλασέρ πλαστ/να 8Χ32 Α3 5,4
46. Συρραπτικά επτραπέζια 100 φύλλων 34,25
47. Συρραπτικά γραφείου τύπου 64 14,35
48. Συρραπτικά γραφείου  τύπου 24 18,85
49. Αποσυρραπτικά γραφείου 2,85
50. Χάρτινοι φάκελοι με λάστιχο Α4 0,6
51. Χάρτινοι φάκελοι με αυτιά Α4 0,4
52. Ντοσιέ δίφυλλο – πλαστικό τεμ. 1
53. Βάσεις σελοτέιπ γραφείου 3,05
54. Ημεροδείκτες 5
55. Διατρητικό εγγράφων μικρό 3,9
56. Διατρητικό εγγράφων μεγάλο 20
57. Ντοσιέ με έλασμα 0,6
58. Ζελατίνα πολύτρυπη Α4 - Πακέτο 4
59. Διαχωριστικό πλαστικό 5 θεμάτων 0,75
60. Διαχωριστικό πλαστικό 10 θεμάτων 1,25
61. Ζελατίνα τύπου Γ 10,25
62. Κοπίδια μεγάλα 4,95
63. Λεπίδες για κοπίδια 4
64. Ψαλίδια 25 εκατ. 2,35
65. Σφραγίδες στρογγυλές 25,3
66. Σφραγίδες 3 γραμμών 17,65
67. Σφραγιδοστάτης 12 σφραγίδων 6,35
68. Δίσκοι εγγράφων Α4 3,9
69. Πίνακες ανακοινώσεων φελλού 40Χ60 10
70. Φάκελοι κουτί λάστιχο 3 Χ 32 Χ 26 2,6
71. Φάκελοι κουτί λάστιχο 5 Χ 32 Χ 26 2,25
72. Φάκελοι κουτί λάστιχο 8 Χ 32 Χ 26 2,25
73. Φάκελος με αυτιά & κορδόνια 3,95
74. Αριθμομηχανές με χαρτί 40,85
75. Καταστροφέας εγγράφων Α4 200
76. Αλκαλικές μπαταρίες μινιόν 0,8
77. Αλκαλικές μπαταρίες μίνι 0,8
78. Μολυβοθήκη 4,75
79. Θήκη μικροαντικειμένων γραφείου 15
80. Καλάθι αχρήστων 7,9
81. Φωτοτυπικό χαρτί Α4, λευκό η δεσμίδα 4,75
82. Φωτοτυπικό χαρτί Α3, λευκό η δεσμίδα 11,15
83. Φωτοτυπικό χαρτί Α4, έγχρωμο η δεσμίδα 10
84. Τόνερ  τύπου  Q2612A   συμβατό  με  ΗP  laserjet 

1018/1012/1022/1020 49,99

85. Τόνερ τύπου CB435A συμβατό με   Laserjet: P1005, P1006 49,99



86.  Τόνερ τύπου Q5949A  συμβατό με   Laserjet:  1160, 1320, 
1320N 49,99

87. Τόνερ τύπου  Q7553X   συμβατό  με    Laserjet: 
P2014/P2015/N/DN 89,9

88.  Μελανοταινία συμβατή με OKI MICROLINE 320 elite 9pin 8,99
89.  Τόνερ τύπου DT 43 BLK  συμβατό με τα φωτοαντιγραφικά REX – 

ROTARY DSm627 Aficio/ DSm730 Aficio/2738 38,00

90. Μελάνι  μαύρο (τύπου  Canon BCI 24  BK    συμβατό με  Canon 
pixma ip 1500 8,99

91. Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  Canon BCI 24  CL συμβατό με  Canon 
pixma ip 1500  16,81

92. Τόνερ τύπου ΜL1610D1(E)  συμβατό με  Samsung ML 1610 39,9
93. Μελάνι  μαύρο  (τύπου  ΗΡ  27   συμβατό  με    ΗP  Deskjet 

3845 / /Ηp office jet 5610, 12,99

94. Μελάνι έγχρωμο (τύπου ΗΡ 28 συμβατό με   ΗP  Deskjet 3845 15,99
95. Μελάνι  έγχρωμο  (τύπου  ΗΡ  22   συμβατό  με   ΗP  Deskjet 

3845/2280 Ηp office jet 5610 12,99

96. Μελάνι μαύρο (τύπου ΗΡ 21  συμβατό με   ΗP  Deskjet F2280 19,00
97. Μελάνι  μαύρο (τύπου  ΗΡ  45  συμβατό  με    ΗP Deskjet 

1280/960c/9300 19,99

98. Μελάνι  έγχρωμο (τύπου ΗΡ 78 19ml,  συμβατό με ΗP Deskjet 
1280/960c/9300 21,99

99. Μελάνι  μαύρο (τύπου Τ007 συμβατό  με  Epson stylus photo 
1290 18,99

100
.

Μελάνι έγχρωμο (τύπου Τ009 συμβατό με Epson stylus photo 
1290 19,99

101
.

Μελάνι  μαύρο  (τύπου  HP 10  συμβατό  με  τα  plotter HP 
designjet 500 / Canon image prograf ipf 755,(συσκ. 69ml), 24,99

102
.

Μελάνι έγχρωμο κυανό (τύπου HP 82 συμβατό με τα plotter HP 
designjet 500/ Canon image prograf ipf 755 ,(συσκ. 69ml), 31,99

103
.

Μελάνι έγχρωμο magenta (τύπου HP 82 συμβατό με τα plotter 
HP designjet 500/  Canon image prograf ipf 755,(συσκ. 
69ml)

31,99

104
.

Μελάνι έγχρωμο κίτρινο (τύπου HP 82 συμβατό με τα plotter HP 
designjet 500/ Canon image prograf ipf 755 ,(συσκ. 69ml), 31,99

105
.

Τόνερ τύπου DT 42 BLK συμβατό με τα φωτοαντιγραφικά REX – 
ROTARY DSm615  Aficio/  DSm618d Aficio/  MP 1600/ 
DSm618

59,90

106
.

 Μελάνι  μαύρο (τύπου  LC900BK για  fax συμβατό  με  το  fax 
Brother 1840 C 22,90

107
.

Μελάνι  έγχρωμο  magenta (τύπου  LC900M συμβατό με το  fax 
Brother 1840 C 15,99

108
.

Μελάνι  έγχρωμο  κίτρινο (τύπου  LC900Υ  συμβατό  με  το  fax 
Brother 1840 C 15,99

109
.

Μελάνι  έγχρωμο  κυανό (τύπου  LC900C συμβατό  με  το  fax 
Brother 1840 C 15,99

110
.

Τόνερ τύπου S051100 συμβατές με Epson EPL – N 7000 200,00

111
.

Ανταλλακτικό  Toner (τύπου  FTL1BLK συμβατό  με  το  fax laser 
REX – ROTARY F101 109,00



112
.

Τόνερ συμβατό με  Epson EPL 6200L 49.59

113
.

Ανταλλακτικό  Toner (τύπου ΤN - 2000 συμβατό με το  fax laser 
Brother 2820 43,90

114
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου ΗΡ 58  17  ml,  συμβατό με  ΗP  Deskjet 
3845/  ΗΡ  photosmart 7550/  ΗP  Deskjet 3650  /  ΗP 
Deskjet 5150/ ΗΡ photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 7960

23,90

115
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου ΗΡ 56 συμβατό με  ΗP Deskjet 9650/ 
ΗΡ  photosmart 7550/ ΗP Deskjet 5150/ ΗΡ  photosmart 
7760 / ΗΡ photosmart 7960

14,90

116
.

Μελάνι έγχρωμο (τύπου ΗΡ 57 17 ml, συμβατό με ΗP Deskjet 
9650/  ΗΡ  photosmart 7550/ΗP Deskjet 5150/  ΗΡ 
photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 7960

21,99

117
.

Μελάνι φωτογραφικό  γκρι (τύπου ΗΡ 59  17  ml,  συμβατό με  ΗP 
Deskjet 5150/ ΗΡ photosmart 7760 / ΗΡ photosmart 7960 25,90

118
.

 Μελανοταινία συμβατή με OKI MICROLINE 3320/3321 9pin  8,99

119
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP 17 συμβατό με  HP Deskjet 840 
C/HP 845 19,90

120
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP 15 25ml,συμβατό με HP Deskjet 840 
C/HP 845/920C 19,90

121
.

Καρμπονοταινία fax συμβατή με laser fax Panasonic KXFP141 14,90

122
.

Τόνερ τύπου E250A11E) συμβατό με  LEXMARK E 250 dn 59,90

123
.

Τόνερ συμβατό με ΗP laserjet 1200 (τύπου HPC7115X) 69,90

124
.

Τόνερ τύπου X340H11G)  συμβατό με Lexmark X342n 79,90

125
.

 Τόνερ  μαύρο τύπου  MP C2550E συμβατό με φωτοαντιγραφικά 
REX – ROTARY MP C2030 Aficio 39,90

126
.

Τόνερ cyan  τύπου  MP C2550E συμβατό  με  φωτοαντιγραφικά 
REX – ROTARY MP C2030 Aficio 89,90

127
.

Τόνερ Yellow  τύπου MP C2550E συμβατό με  φωτοαντιγραφικά 
REX – ROTARY MP C2030 Aficio 89,90

128
.

Τόνερ magenta  τύπου MP C2550E συμβατό με φωτοαντιγραφικά 
REX – ROTARY MP C2030 Aficio 89,90

129
.

 Μελάνι μαύρο (τύπου HP 88 69ml  συμβατό με HP officejet Pro 
K8600/Κ5400 19,90

130
.

 Μελάνι magenta (τύπου HP 88) 28ml συμβατό με HP officejet 
Pro K8600/Κ5400 10,99

131
.

 Μελάνι κυανό (τύπου HP 88 28ml συμβατό με HP officejet Pro 
K8600/Κ5400 10,99

132
.

 Μελάνι  κίτρινο (τύπου HP 88)  28ml συμβατό με HP officejet 
Pro K8600/Κ5400 10,99

133
.

Τόνερ μαύρο  τύπου C5650 συμβατό με OKI Solutions C5650 69,99

134
.

Τόνερ κίτρινο  τύπου C5650  συμβατό με OKI Solutions C5650 79,00

135
.

Τόνερ κυανό   τύπου C5650  συμβατό με OKI Solutions C5650 79,00



136
.

Τόνερ magenta τύπου  C5650   παρόμοιες  συμβατό  με  OKI 
Solutions C5650 79,00

137
.

 Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP 10  C4844A 69ml)  συμβατό με  HP 
business inkjet 2800/1700 21,99

138
.

 Μελάνι  κυανό  (τύπου  HP 11  C4836A 28ml )  συμβατό  με  HP 
business inkjet 2800/1700 21,99

139
.

 Μελάνι magenta (τύπου HP 11  C4837A 28ml )  συμβατό με HP 
business inkjet 2800/1700 21,99

140
.

 Μελάνι  κίτρινο  (τύπου  HP 11  C4838A 28ml )  συμβατό  με  HP 
business inkjet 2800/1700 21,99

141
.

Τόνερ  μαύρο τύπου 413196 ) συμβατό με το φωτοαντιγραφικό 
REX – ROTARY SP 1000sf Aficio 99,00

142
.

Τόνερ τύπου  MP 4500 συμβατό με το φωτοαντιγραφικό  REX – 
ROTARY MP 4000B aficio 59,90

143
.

Τόνερ τύπου 260Α11Ε) συμβατό με Lexmark E 360d 89,90

144
.

Τόνερ συμβατό με το πολυμηχάνημα OKI B 2520 MFP 129,90

145
.

Τόνερ συμβατή με OKI B 410d 39,90

146
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP No 56  C6656A 19mlσυμβατό  με  HP 
2410, 12,88

147
.

Μελάνι έγχρωμο  (τύπου HP No 57Α C6657A 17mlσυμβατό με HP 
2410 21,99

148
.

Τόνερ τύπου D1 C/N PMVCH0118B)  συμβατό με OKI C110 79,90

149
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP No 350συμβατό με HP Photo smart C 
4280/HP Deskjet D4260 9,90

150
.

Μελάνι έγχρωμο (τύπου HP No 351συμβατό με HP Photo smart 
C 4280/ HP Deskjet D4260 10,99

151
.

Τόνερ συμβατό με το φωτοαντιγραφικό   REX –  ROTARY MP 
2000 59,90

152
.

Τόνερ τύπου Q2613A συμβατό με Hp Laserjet   1300 69,90

153
.

Τόνερ τύπου MLT-D108S συμβατό με  Samsung ML 1640 59,90

154
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP 45 συμβατό με HP officejet G85 19,99

155
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP 78 19ml συμβατό με  HP officejet 
G85 35,00

156
.

Τόνερ τύπου Q6511A συμβατό με Hp laserjet 2420 100,90

157
.

Τόνερ τύπου Q5949A συμβατό με Hp laserjet 1320 49,90

158
.

Τόνερ τύπου CE 505A συμβατό με Hp laserjet 2055dn 59,90

159
.

Τόνερ τύπου Q2612A συμβατό με το fax Hp M1319 fMFP 49,90

160
.

Τόνερ μαύρο  τύπου  MT302B  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό 
MINOLTA Di 351 59,90



161
.

Τόνερ  Sharp FO 2900DE/2950/3150 συμβατό με το  fax SHARP 
FO-29DC 59,90

162
.

Τόνερ μαύρο τύπου  Sharp AR202T/163/201/206/ARM160/205 
συμβατό με  φωτοαντιγραφικό SHARP AR-201 50,99

163
.

Τόνερ συμβατό με το fax HP Laser jet M1212nf MFP 59,90

164
.

Μελανοταινία  ΚΧ-P170 συμβατή  με    Panasonic KX-P3696 
Multi-Mode Printer  15,99

165
.

Μελάνι μαύρο (τύπου Canon CLI 8 BK συμβατό με Canon pixma 
ip 5200 /4500 12,90

166
.

Μελάνι κίτρινο (τύπου Canon CLI 8 Y ή παρόμοιο) για εκτυπωτή 
άμεσου  ψεκασμού  (Ιnkjet)  συμβατό  με  τον  εκτυπωτή  Canon 
pixma ip 5200/4500  

12,90

167
.

Μελάνι κυανό (τύπου Canon CLI 8 C συμβατό με Canon pixma 
ip 5200 /4500 12,90

168
.

Μελάνι  magenta (τύπου  Canon CLI 8  M συμβατό  με  Canon 
pixma ip 5200/4500 12,90

169
.

Τόνερ συμβατό με φωτοαντιγραφικό Develop ineo 210 80,00

170
.

Ανταλλακτικό  (Toner)  τύπου  ΚΧ-FA83X συμβατό   με   fax 
Panasinic KX-FL511 23,99

171
.

Τόνερ μαύρο  τύπου ΗP Q6470A  συμβατό με Hp color Laserjet 
3800 114,90

172
.

Τόνερ συμβατό με φωτοαντιγραφικό Develop ineo 160 39,90

173
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου   No 16) συμβατό  με   Lexmark 
X1130/X1190 19,99

174
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου   No 26) συμβατό  με   Lexmark 
X1130/X1190 22,90

175
.

Μελάνι μαύρο (τύπου HP No 45) συμβατό με Hp deskjet 960c/ 
Hp 1200c Deskjet  19,99

176
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP No 78) συμβατό  με  Hp deskjet 
960c /Hp 1200c Deskjet  21,99

177
.

Τόνερ κυανού συμβατό με  OKI 3200 (τύπου C - C6LE 59,90

178
.

Τόνερ magenta συμβατό με  OKI 3200 (τύπου M - C6LE 59,90

179
.

Τόνερ κίτρινου συμβατό με  OKI 3200 (τύπου Υ - C6LE 59,90

180
.

Τόνερ μαύρου συμβατό με OKI 3200 (τύπου Κ - C6LE 39,99

181
.

 Τόνερ συμβατό με το fax  Brother 2820 51,00

182
.

Μελάνι  έγχρωμο (τύπου  HP No 343) συμβατό με  Hp deskjet 
5740/5940, 15,99

183
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP No 339) συμβατό  με   Hp deskjet 
5740/5940 16,99

184
.

Μελάνι  μαύρο (τύπου  HP No 920  )10ml  συμβατό  με  Hp 
officejet 7000/6500 17,00



185
.

Μελάνι κυανό (τύπου HP No 920 ) 6ml συμβατό με Hp officejet 
7000/6500 15,00

186
.

Μελάνι  ματζέντα (τύπου  HP No 920  )6ml  συμβατό  με  Hp 
officejet 7000/6500 15,00

187
.

Μελάνι κίτρινο (τύπου HP No 920 )6ml  συμβατό με Hp officejet 
7000/6500 15,00

188
.

Τόνερ  κίτρινου  συμβατό  με  laser HP 2600n color laserjet 
τύπου Q6002A 80,00

189
.

Τόνερ μαύρο συμβατό με  Rex-Rotary SP 1100 sf 280,00

190
.

Τόνερ μαύρο  τύπου CE250A   συμβατό με  Hp color Laserjet 
CP3525n 100,00

191
.

Τόνερ κυανό τύπου HP  CE251A  συμβατό με Hp color Laserjet 
CP3525n 205,00

192
.

Τόνερ  κίτρινο τύπου  HP  CE252A  συμβατό  με  Hp color 
Laserjet CP3525n 205,00

193
.

Τόνερ  ματζέντα τύπου  HP  CE253A  συμβατό  με  Hp color 
Laserjet CP3525n 205,00

194
.

Μελάνι  μαύρο τύπου ΤΟ 611  συμβατό με  Epson Stylus D88  10,00

195
.

Μελάνι  κυανό τύπου ΤΟ 612  συμβατό με Epson Stylus D88  9,00

196
.

Μελάνι  ματζέντα τύπου ΤΟ συμβατό με Epson Stylus D88  9,00

197
.

Μελάνι  κίτρινο τύπου ΤΟ συμβατό με Epson Stylus D88  9,00

198
.

Μελανοταινία συμβατή με STAR LC- 1511 7,00

199
.

Μελάνι  μαύρο τύπου ΤΟ συμβατό με Epson Stylus C66 18,00

200
.

Μελάνι κυανό τύπου ΤΟ 452 συμβατό με Epson Stylus C66  15,00

201
.

Μελάνι ματζέντα τύπου ΤΟ συμβατό με Epson Stylus C66  15,00

202
.

Μελάνι κίτρινο  τύπου ΤΟ 454  συμβατό με Epson Stylus C66  15,00

203
.

Τόνερ τύπου 12A7410 συμβατό με  Lexmark T420 100,00

204
.

Τόνερ  τύπου  ΤΝ  311  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό  KONICA 
MINILTA bizhub 350 30,00

205
.

Τόνερ  μαύρο τύπου 106R01274 συμβατό με  φωτοαντιγραφικό 
XEROX PHASER 6110MFP 65,00

206
.

Τόνερ  κίτρινο τύπου 106R01273 συμβατό με φωτοαντιγραφικό 
XEROX PHASER 6110MFP 55,00

207
.

Τόνερ ματζέντα τύπου 106R01272 συμβατό με φωτοαντιγραφικό 
XEROX PHASER 6110MFP 55,00

208
.

Τόνερ  κυανό τύπου  106R01271  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό 
XEROX PHASER 6110MFP 55,00

209
.

Τόνερ τύπου 106R01277 συμβατό με  φωτοαντιγραφικό  XEROX 
5016 80,00



210
.

Τόνερ τύπου 103R00276 συμβατό με  φωτοαντιγραφικό  XEROX 
230DC 200,00

211
.

 Τόνερ τύπου 103R00277 συμβατό με  φωτοαντιγραφικό  XEROX 
230DC 200,00

212
.

Τόνερ τύπου 013R90130  συμβατό με  φωτοαντιγραφικό XEROX 
230DC 200,00

213
.

Τόνερ  τύπου  QMS  Dialta  Di351  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό 
MINOLTA DIALTA DI351 48,00

214
.

Τόνερ  τύπου  DT42BLK 1230D  συμβατό  με  φωτοαντιγραφικό 
GESTETNER MP1500 AFICIO 30,00

215
.

Τόνερ τύπου Μ-41 συμβατό με το fax  SAMSUNG SF370 23,00

216
.

Τόνερ τύπου CTR 363 συμβατό με το fax  SAGEM MF6452 85,00

217
.

Τόνερ τύπου PC -302RF συμβατό με το fax  BROTHER 921 15,00

218
.

Τόνερ τύπου 013R00605 συμβατό με το fax  XEROX 1008 93,00

219
.

Τόνερ τύπου 12A1970 συμβατό με το fax  LEXMARK F4270 30,00

220
.

Τόνερ τύπου 15M0120 συμβατό με το fax  LEXMARK F4270 26,00

221
.

Τόνερ  μαύρο  τύπου  6121  συμβατό  με  το  fax  PHASER 
6121MFP XEROX 136,00

222
.

Τόνερ κυανό τύπου 6121 συμβατό με το fax  PHASER 6121MFP 
XEROX 136,00

223
.

Τόνερ  κίτρινο  τύπου  6121  συμβατό  με  το  fax  PHASER 
6121MFP XEROX 136,00

224
.

Τόνερ  ματζέντα  τύπου  6121  συμβατό  με  το  fax  PHASER 
6121MFP XEROX 136,00

225
.

Μελάνι  μαύρο τύπου  HP 901 συμβατό για πολυμηχάνημα  Ηp 
OFFICEJET 4500 14,00

226
.

Μελάνι  έγχρωμο   τύπου  HP συμβατό  για  πολυμηχάνημα   Ηp 
OFFICEJET 4500 17,00

227
.

Φάκελοι δίχρωμοι διαστάσεων 11χ23 cm
0,12

228
.

Φάκελοι δίχρωμοι διαστάσεων 16χ23 cm
0,14

229
.

Μπλοκ τριπλότυπο 50 φύλλων διαστάσεων 16χ22,5 cm
8,00

230
.

Μπλοκ τριπλότυπο 50 φύλλων διαστάσεων 21χ14,5 cm
10,00

231
.

Μηχανογραφικό  χαρτί  με  οπές  αρχειοθέτησης  διαστάσεων  28  χ 
22,5 cm ανά  κούτα των 700 φύλλων  52,00

……/……./2012 

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ




