
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ενδύματα». 
 

              Η Π.Ε. Θεσπρωτίας λαμβάνοντας  υπόψη α) την αριθμ. 43726/07-06-2019 απόφαση περί παροχής 

μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών 

και μέτρα προληπτικής ιατρικής των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομικών (ΦΕΚ2208/τ.β΄/08-06-2019) και β) την αριθμ. 2078/184510/22850/18-11-2021  απόφαση 

Ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού  της ΠΕΘ Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία  

καταχωρήθηκε με α/α 2240 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας , προτίθεται να 

προβεί στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  ενδυμάτων    - , για τους υπαλλήλους που υπηρετούν 

στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕΘ , συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων  (1.800,00) 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι : δώδεκα (12 ) ζεύγη δερματοπάνινων γαντιών , δεκαέξι (16) 

αδιάβροχα μπουφάν , δεκαέξι (16)  παντελόνια εργασίας , δεκαέξι (16) φόρμες  εργασίας και τριάντα 

δύο (32) μπλουζάκια , T-  shirt , όπως περιγράφονται στην ως άνω ΚΥΑ. 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται  στο Τμήμα Γραμματείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας από 19-

11-2021 έως  26-11-2021  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13:00 μ.μ  σε κλειστό φάκελο .Κριτήριο ανάθεσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου. 

Προσφορές μεμονωμένων ειδών δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

                   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                                    Μ.Ε.Α.           

                                                                                           Η Προϊστάμενη  του Τμήματος 

                                                                                                           Προμηθειών 

                                                                                                       Μώκου Παναγιώτα                                                                                         

                      
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                    
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 Ταχ. Δ/νση    :   Π. Τσαλδάρη 18  
Ταχ. Κωδ.      :   46100, Ηγουμενίτσα         
Πληροφορίες :   Π. Μώκου 
Τηλέφωνο      :   26653 - 60119  
E-mail             :   p.mokou@php.gov.gr    
                                                                                                                

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   

Ηγουμενίτσα, 19/11/2021                              

   Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.184870/22881 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο που  
             δραστηριοποιείται στο    
              συγκεκριμένο αντικείμενο 





                                                                                                                                                                                                                       

Σας καταθέτω την προσφορά μου για το κάτωθι είδος: 
 
    

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 
 

ΤΙΜΗ  ΖΕΥΓΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
% 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
α) Ένα (1) ζεύγος δερματοπάνινων 

γαντιών (1χ12) 

β) Ένα (1) αδιάβροχο μπουφάν  
(1χ16)   

γ) Ένα (1)  παντελόνι εργασίας 
(1χ16)   

δ) Μία (1) φόρμα  εργασίας (1χ16)   

ε) Ένα (1) μπλουζάκι τύπου T-  shirt 
    (1χ32)                                           

   
 
 

 
ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ ΜΕ  ΦΠΑ     
                 

   

       
 
 

  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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ΤΟΥ/ΤΗΣ…………………………… 

Ηγουμενίτσα       

  

  

 ΠΡΟΣ 

 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

                ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 





 

 

 

 
 
 
 
                        
 




