
 

ΠΡΟΣ 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

ΟΡΦΕΩΣ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α.Φ.Μ. 154831652 

ΤΗΛ. 25310-36751 

2. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ν. ΜΙΣΙΡΛΗ 11 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α.Φ.Μ. 113990799 

ΤΗΛ. 25310-23876 

3. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α.Φ.Μ. 11983025 

ΤΗΛ. 25310-37980 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., 

έχοντας υπόψη: 

α) το εγκεκριμένο έργο με τίτλο: «Promotion of Modern Financial Instruments in the Cross 
border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  Προγράμματος Interreg V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»  

β) το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021, και 

γ) την υπ’ αριθ. 469/01-06-2022 (θέμα 1ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., 

 
ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Promotion of Modern Financial 
Instruments in the Cross border area» (ακρωνύμιο:  FINANCIAL INSTRUMENTS), του  
Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», προτίθεται να προβεί στην 
παραλαβή προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς ως ανωτέρω και 
συγκεκριμένα από τους τρεις πρώτους εξ’ αυτών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και από 
τους λοιπούς τρεις εξ’ αυτών για τα έπιπλα γραφείου, με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) 

                                     Κομοτηνή 28-07-2022 

                                     A.Π. 1055 

ταχ. δ/νση: Ν. Πλαστήρα – Κ.Αντωνιάδη                                       

Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή  

πληροφορίες: Ιωάννης Κιοσσές  

τηλέφωνο: 2531034071-2/ 83672  

Τηλεομοιοτυπία: 2531034073  

e-mail: anro@anro.gr  





της προμήθειας των κάτωθι ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επίπλωσης 
γραφείων (CPV: 30000000-9 - Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και 
προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών) και CPV: 39000000-2 – « Έπιπλα (όπου 
περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές 
φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού» και με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και 
ενδεικτικές τιμές πλέον ΦΠΑ: 

 

Προϋπολογισμός ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α Εργασία 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή/Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό 

1 Αγορά γραφείου εργασίας 1 1.000,00 €   1.000,00 € 

2 Αγορά Διευθυντικής καρέκλας  1 150,00 €   150,00 € 

3 Αγορά Καρεκλών συνεργασίας  2 50,00 €   100,00 € 

4 

Αγορά Σταθερού Υπολογιστή  
(Επεξεργαστής IntelCore i7 όσο δυνατόν 
καλύτερης συχνότητας, Μνήμη RAM 16 GB 
DDR4, Σκληρός Δίσκος SSD όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερος, Κάρτα γραφικών 
κατάλληλη για σχεδίαση, 
ΛειτουργικόWindows 10) 1 1.000,00 €   1.000,00 € 

5 

Αγορά Οθόνης Υπολογιστή  
(Διαγώνιο 24", Ανάλυση1920x1080, 
Χρόνος Απόκρισης 1 ms και ρυθμό 
ανανέωσης150 Hz.) 
 1 250,00 €   250,00 € 

6 Αγορά γραφείου συσκέψεων  1 1.000,00 €   1.000,00 € 

7 Αγορά καρεκλών συνεργασίας  10 50,00 €   500,00 € 

    Σύνολο   4.000,00 € 

      

  φπα   24,00% 960,00 € 

  Σύνολο Εξοπλισμού    4.960,00 € 
Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω είναι δύο μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης ανέρχεται στο 
ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.960,00) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του 

ανωτέρω πίνακα και να αφορά όλο τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, αλλιώς θα κρίνεται 

απαράδεκτη. 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς είναι υποχρεωτική. 





Οι ως άνω φορείς οφείλουν να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά για όλο τον υπό προμήθεια 

εξοπλισμό, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους, μέχρι και την 19η 

Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή έως και τις 15.00 μ.μ. στην έδρα της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (Ν. 

Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100). Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται 

απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από 

επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί. 

Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η 

αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου  

 Φορολογική ενημερότητα  

 Ασφαλιστική ενημερότητα  

 Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. 

στον Γενικό Διευθυντή, κο Ευστάθιο Κεφαλίδη (τηλ. 25310 34071 & 34072, e-mail: 

anro@anro.gr). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΙΚΑΣ 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛ:  

ΦΑΞ:  

Ε-MAIL:  

 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. …………/……….2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και του σχετικού Παραρτήματος αυτής,  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Είδος 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Εφόσον υπάρχουν 
πρόσθετες τεχνικές 

προδιαγραφές πλέον των 
απαιτήσεων, 

συμπληρώνονται 
εμφανώς) 

Τιμή 
μονάδας (€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 
χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 

Η ανωτέρω προσφορά ισχύει και με δεσμεύει για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, ως η ημερομηνία αυτή αναγράφεται στη 
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

(Πόλη) …./…./2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 

(Ονοματεπώνυμο / Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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