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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού 

στο παράρτημα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στην Τρίπολη, στο 

πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in 

Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG 

HOME. 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να βελτιώσει τις 

συνθήκες του επαγγελματικού χώρου στο παράρτημά της στην Τρίπολη, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for 

asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME, θα 

προβεί στη προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Γι’ αυτό το λόγο καλεί 

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε επισκευές 

και εμπόριο ηλεκτρολογικών ειδών να υποβάλει οικονομική προσφορά για τα παραπάνω. 

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Καλώδιο Utp KAT 6e τμχ 18 

2 Taf σούκο σε τρια τμχ 2 

3 Φις δικτύου τμχ 10 

4 Πρίζα σούκο εξωτερική τμχ 1 

5 Φωτιστικά οροφής led τμχ 2 

6 Προβολέα led 20w τμχ 2 
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7 Καλώδιο ρεύματος 3χ1,5 τμχ 5 

8 Μπαταρίες 2Α τμχ 2 

9 Καλώδιο τηλεφωνικό τμχ 2 

10 Κανάλι αυτοκόλλητο τμχ 10 

11 Επισκευή κλιματιστικού τμχ 2 

 

Στις προσφορές να αναγράφεται και το κόστος εργασίας για την εγκατάσταση του παραπάνω 

ηλεκτρολογικού υλικού. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν 

οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 02/03/2020 και ώρα 16:00, ως εξής: 

- Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά 

και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ. 

- Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας. 

- Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και 

dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της 

οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg). 

 

Ισχύς Προσφοράς: 

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα 

κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.  

 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, 

όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα. 

 

Ανώτατο ποσό προσφοράς: 

Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ορίζεται το ποσό των 500,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

 

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν 

παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.  
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Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική 

Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: 

amanitara@parnonas.gr. 

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 

 

Μαρίνης Μπερέτσος 

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ 

 

 

"Το πρόγραμμα με τίτλο ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli 
(ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη), μεταξύ του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, της Ύπατης Αρμοστείας (ΥΑ) του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα, για το έτος 2020, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με 
χρηματοδότηση μέσω της Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (AMIF EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). 
 
"Αυτό το έγγραφο καλύπτει δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που πραγματοποιούνται με την 
οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί, με κανένα τρόπο, πως αντανακλούν την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εδώ 

περιέχονται." 
 


