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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α, έχοντας υπόψη : 

• το εγκεκριμένο -στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014-2020»  έργο με τίτλο «Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον 

Ορεστιάδα, 05/01/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 2 

ΠΡΟΣ:  

1. ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 76, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΤΚ 68200  

ΤΗΛ.: (+30) 25520 22286 

e-mail: info@dimitrakaki.gr 

 

2. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1ο χλμ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ- ΣΑΚΚΟΥ ,  
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΤΚ 68200  

ΤΗΛ.:  2552027991 

e-mail: nikmitsopoulos22@gmail.com 

 

3. ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Η 

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ-ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

1ο χλμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ- ΣΑΚΚΟΥ, 68200 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΤΗΛ.: 2552023524 

e-mail: petresis.a@gmail.com 
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τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις 

περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι (Support of Entrepreneurship in 

the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, 

Haskovo, Smolyan and Kardzhali) - QUALFARM» και με κωδικό MIS: 5070994, στο 

οποίο συμμετέχει η ΕΕΑΒΕ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Επικεφαλής Εταίρος, 

• το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 

4782/2021, 

• την υπ’ αριθ. 2/ΠΡΑΚΤ.5/20.12.2021 Απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Έρευνας και 

Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών από τους ως άνω 

οικονομικούς φορείς για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη 

προσφορά) για την προμήθεια των κάτωθι ειδών εξοπλισμού επίπλων γραφείων (CPV: 

39130000-2 Έπιπλα γραφείων) με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και 

ενδεικτικές τιμές πλέον ΦΠΑ: 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Γραφεία  

• Είδος: Επαγγελματικό Γραφείο 

• Υλικό Ξύλινο   

• Γωνιακό: ΟΧΙ 

• Θα έχουν διαστάσεις 180 x 80 

με απόκλιση έως -/+10 cm 

• ΜxBxY : 180 x 80 x 75 (cm) με 

απόκλιση έως -/+10 cm 

• Οι επιφάνειες εργασίας, τα 

πόδια και οι ποδιές θα είναι 

από έγχρωμη μελαμίνη 

• Πάχος μελαμίνης ≥25 χιλ 

576,67 2 1153,34 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Γραφείo 

• Είδος: Επαγγελματικό Γραφείο 

• Υλικό Ξύλινο   

• Γωνιακό: ΝΑΙ 

• ΜxBxY : 220 * 180 x 80 x  76 

(cm)με απόκλιση έως -/+10 cm 

• Οι επιφάνειες εργασίας, τα 

πόδια και οι ποδιές θα είναι από 

έγχρωμη μελαμίνη 

• Πάχος μελαμίνης ≥25 χιλ 

576.67 1 576.67 

Καρέκλες 
Συμβούλων 

• Οι καρέκλες των στελεχών θα 

είναι τροχήλατες με ακτινωτή 

βάση: ΝΑΙ  

• Οι καρέκλες των στελεχών θα 

έχουν μπράτσα: Ναι 

• Η πλάτη των καρεκλών θα είναι 

ανατομική, εργονομική και 

υποστηρικτική της μέσης (όχι 

διευθυντικού τύπου) και θα 

υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης 

της κλίσης της : Ναι 

• Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ 

ύψος: Ναι 

• Το υπόστρωμα θα είναι από 

αφρολέξ και η επένδυση του 

καθίσματος και της πλάτης θα 

είναι από ύφασμα ή δερματίνη 

μαύρου χρώματος: Ναι 

318,39 3 955,16 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Καρέκλες 
Επισκεπτών 

• Θα είναι χωρίς τροχούς: ΝΑΙ 

• Θα έχουν μπράτσα: ΝΑΙ 

• Η πλάτη τους θα είναι ανατομική 

και χαμηλή: ΝΑΙ 

• Να προορίζονται για 

επαγγελματική χρήση, να είναι 

στιβαρά, εργονομικά, σταθερά 

και ανθεκτικά, ώστε να 

δημιουργούν στον χρήστη 

αίσθημα ασφάλειας και άνεσης: 

ΝΑΙ 

• Όταν πρόκειται για καθίσματα, 

να εξασφαλίζουν την σωστή 

στάση του σώματος στο χρήστη 

και να παρέχουν καλή στήριξη 

του σώματος του: ΝΑΙ 

• Θα είναι χωρίς τροχούς και η 

βάση τους θα είναι σταθερή, 

από αλουμίνιο βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή και θα 

έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους 

θα είναι ανατομική και χαμηλή: 

ΝΑΙ 
 

543,87 8 960,00 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Βιβλιοθήκες 
(Αρχειοθήκες 
Αρχείων ) 

• Είδος: Επαγγελματικό  

• Πλάτος ερμαρίου ≥80 εκατ 

• Βάθος ερμαρίου (χωρίς τις 

πόρτες) ≥40 εκατ 

• Ύψος ερμαρίου ≥220 εκατ 

• Το ερμάριο διαθέτει μέχρι τη 

μέση (+/- 25 εκατ) ανοιγόμενες 

πόρτες και από εκεί και πάνω 

τουλάχιστον δύο (2) ανοιχτά 

ράφια (χωρίς πόρτες) : ΝΑΙ 

• Τα κουτιά των ερμαρίων θα 

είναι κατασκευασμένα από 

μελαμίνη με πλάτη από 

μελαμίνη ίδιου χρώματος μέσα 

σε ευθύγραμμη εγκοπή 

(γκινισιά). : ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης κουτιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Πάχος πλάτης μελαμίνης 

κουτιών ερμαρίου ≥8 χιλ 

• Τα ράφια θα είναι από την ίδια 

έγχρωμη μελαμίνη ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης ραφιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Τα κασώματα εσωτερικά θα 

έχουν οπές για στηρίγματα, 

ώστε τα ράφια να μπορούν να 

μετακινούνται καθ’ ύψος. : ΝΑΙ 

333,33 2 666,66 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Βιβλιοθήκες 
(Αρχειοθήκες 
Αρχείων ) 

• Είδος: Επαγγελματικό  

• Πλάτος ερμαρίου ≥80 εκατ 

• Βάθος ερμαρίου (χωρίς τις 

πόρτες) ≥40 εκατ 

• Ύψος ερμαρίου ≥220 εκατ 

• Το ερμάριο διαθέτει μέχρι τη 

μέση (+/- 25 εκατ) ανοιγόμενες 

πόρτες και από εκεί και πάνω 

τουλάχιστον δύο (2) ανοιχτά 

ράφια (χωρίς πόρτες) : ΝΑΙ 

• Τα κουτιά των ερμαρίων θα 

είναι κατασκευασμένα από 

μελαμίνη με πλάτη από 

μελαμίνη ίδιου χρώματος μέσα 

σε ευθύγραμμη εγκοπή 

(γκινισιά). : ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης κουτιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Πάχος πλάτης μελαμίνης 

κουτιών ερμαρίου ≥8 χιλ 

• Τα ράφια θα είναι από την ίδια 

έγχρωμη μελαμίνη ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης ραφιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Τα κασώματα εσωτερικά θα 

έχουν οπές για στηρίγματα, 

ώστε τα ράφια να μπορούν να 

• μετακινούνται καθ’ ύψος. : ΝΑΙ 

333,33 4 1333,34 

ΣΥΝΟΛΟ 5.645,16 

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω είναι η 04/02/2022. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε  Ευρώ και δέκα έξι 

λεπτά (5.645,16) πλέον Φ.Π.Α.  Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Εργαλείο Ευρωπαϊκής Γειτονίας / European Neighbourhood Instrument) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του 

ανωτέρω πίνακα, 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 μπορούν να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από 

την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας, ήτοι μέχρι και την 12η Ιανουάριου 2022 ημέρα Τετάρτη έως και τις 15.00 μ.μ. 

στην έδρα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Σωτ. Τσερκέζη 20 , 

1ος Όροφος, 68200 Ορεστιάδα). 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 Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. 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  

• Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού προσώπου.  

Η Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου Α.Α.Ε. 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. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κο Γεώργιο 

Πετρέση (τηλ. 2552027900, e-mail: eeabe@otenet.gr).  

 

Για την Εταιρείας 

Έρευνας και Ανάπτυξης 

Β. Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α 

Ιωάννης Περιστεράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:   

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛ:  

ΦΑΞ:  

Ε-MAIL:  

 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 2/05.01.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
των σχετικών Παραρτημάτων αυτής,  

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Γραφεία  

• Είδος: Επαγγελματικό Γραφείο 

• Υλικό Ξύλινο   

• Γωνιακό: ΟΧΙ 

• Θα έχουν διαστάσεις 180 x 80 

με απόκλιση έως -/+10 cm 

• ΜxBxY : 180 x 80 x 75 (cm) με 

απόκλιση έως -/+10 cm 

• Οι επιφάνειες εργασίας, τα 

πόδια και οι ποδιές θα είναι 

από έγχρωμη μελαμίνη 

• Πάχος μελαμίνης ≥25 χιλ 

  2   
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Γραφείo 

• Είδος: Επαγγελματικό Γραφείο 

• Υλικό Ξύλινο   

• Γωνιακό: ΝΑΙ 

• ΜxBxY : 220 * 180 x 80 x  76 

(cm)με απόκλιση έως -/+10 cm 

• Οι επιφάνειες εργασίας, τα 

πόδια και οι ποδιές θα είναι από 

έγχρωμη μελαμίνη 

• Πάχος μελαμίνης ≥25 χιλ 

  1   

Καρέκλες 
Συμβούλων 

• Οι καρέκλες των στελεχών θα 

είναι τροχήλατες με ακτινωτή 

βάση: ΝΑΙ  

• Οι καρέκλες των στελεχών θα 

έχουν μπράτσα: Ναι 

• Η πλάτη των καρεκλών θα είναι 

ανατομική, εργονομική και 

υποστηρικτική της μέσης (όχι 

διευθυντικού τύπου) και θα 

υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης 

της κλίσης της : Ναι 

• Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ 

ύψος: Ναι 

• Το υπόστρωμα θα είναι από 

αφρολέξ και η επένδυση του 

καθίσματος και της πλάτης θα 

είναι από ύφασμα ή δερματίνη 

μαύρου χρώματος: Ναι 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG ν-Α GREECE - BlJLGARlA 2014 - 2020>) 

 

 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Καρέκλες 
Επισκεπτών 

• Θα είναι χωρίς τροχούς: ΝΑΙ 

• Θα έχουν μπράτσα: ΝΑΙ 

• Η πλάτη τους θα είναι ανατομική 

και χαμηλή: ΝΑΙ 

• Να προορίζονται για 

επαγγελματική χρήση, να είναι 

στιβαρά, εργονομικά, σταθερά 

και ανθεκτικά, ώστε να 

δημιουργούν στον χρήστη 

αίσθημα ασφάλειας και άνεσης: 

ΝΑΙ 

• Όταν πρόκειται για καθίσματα, 

να εξασφαλίζουν την σωστή 

στάση του σώματος στο χρήστη 

και να παρέχουν καλή στήριξη 

του σώματος του: ΝΑΙ 

• Θα είναι χωρίς τροχούς και η 

βάση τους θα είναι σταθερή, 

από αλουμίνιο βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή και θα 

έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους 

θα είναι ανατομική και χαμηλή: 

ΝΑΙ 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG ν-Α GREECE - BlJLGARlA 2014 - 2020>) 

 

 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Βιβλιοθήκες 
(Αρχειοθήκες 
Αρχείων ) 

• Είδος: Επαγγελματικό  

• Πλάτος ερμαρίου ≥80 εκατ 

• Βάθος ερμαρίου (χωρίς τις 

πόρτες) ≥40 εκατ 

• Ύψος ερμαρίου ≥220 εκατ 

• Το ερμάριο διαθέτει μέχρι τη 

μέση (+/- 25 εκατ) ανοιγόμενες 

πόρτες και από εκεί και πάνω 

τουλάχιστον δύο (2) ανοιχτά 

ράφια (χωρίς πόρτες) : ΝΑΙ 

• Τα κουτιά των ερμαρίων θα 

είναι κατασκευασμένα από 

μελαμίνη με πλάτη από 

μελαμίνη ίδιου χρώματος μέσα 

σε ευθύγραμμη εγκοπή 

(γκινισιά). : ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης κουτιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Πάχος πλάτης μελαμίνης 

κουτιών ερμαρίου ≥8 χιλ 

• Τα ράφια θα είναι από την ίδια 

έγχρωμη μελαμίνη ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης ραφιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Τα κασώματα εσωτερικά θα 

έχουν οπές για στηρίγματα, 

ώστε τα ράφια να μπορούν να 

μετακινούνται καθ’ ύψος. : ΝΑΙ 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
(€) 

Τεμάχια 
Σύνολο 

(€) 

Βιβλιοθήκες 
(Αρχειοθήκες 
Αρχείων ) 

• Είδος: Επαγγελματικό  

• Πλάτος ερμαρίου ≥80 εκατ 

• Βάθος ερμαρίου (χωρίς τις 

πόρτες) ≥40 εκατ 

• Ύψος ερμαρίου ≥220 εκατ 

• Το ερμάριο διαθέτει μέχρι τη 

μέση (+/- 25 εκατ) ανοιγόμενες 

πόρτες και από εκεί και πάνω 

τουλάχιστον δύο (2) ανοιχτά 

ράφια (χωρίς πόρτες) : ΝΑΙ 

• Τα κουτιά των ερμαρίων θα 

είναι κατασκευασμένα από 

μελαμίνη με πλάτη από 

μελαμίνη ίδιου χρώματος μέσα 

σε ευθύγραμμη εγκοπή 

(γκινισιά). : ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης κουτιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Πάχος πλάτης μελαμίνης 

κουτιών ερμαρίου ≥8 χιλ 

• Τα ράφια θα είναι από την ίδια 

έγχρωμη μελαμίνη ΝΑΙ 

• Πάχος μελαμίνης ραφιών 

ερμαρίου ≥18 χιλ 

• Τα κασώματα εσωτερικά θα 

έχουν οπές για στηρίγματα, 

ώστε τα ράφια να μπορούν να 

• μετακινούνται καθ’ ύψος. : ΝΑΙ 
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ΣΥΝΟΛΟ   

(Πόλη) …. / …. / 2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 

(Ονοματεπώνυμο / Νόμιμος εκπρόσωπος) 


