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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΩΤ. 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                                                          

     
 Ηγουμενίτσα,  11/05/2022                               
 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.71483/8050 
 
 
    ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο που  
                 δραστηριοποιείται στο    
                 συγκεκριμένο αντικείμενο 
    
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για  μεταφορικό  
μέσο των εκδηλώσεων  των Εορτών  Σουλίου 2022» 
 

     Στα πλαίσια της διοργάνωσης των Εορτών Σουλίου 2022 ,παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την 

οικονομική σας προσφορά, προσερχόμενοι έως 17/05/2022, εντός εργάσιμων ωρών στην υπηρεσία μας 

με την πρότασή σας  στην αναγραφόμενη του παρόντος εγγράφου διεύθυνση, ή αποστέλλοντας μας το  

επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο, στο αναγραφόμενο του παρόντος εγγράφου διεύθυνση. 

   Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η α/α 1293/69948/7853/06-05-2022 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με α/α 1282 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας 

μας. Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς   προσωπικού 

(στρατού – χορευτικών ) ως κάτωθι: 

Α. ΔΙΑΔΡΟΜΗ : Ιωάννινα -Σούλι- Ιωάννινα  

     ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ : Ένα(1)    

     ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ  29 Μαΐου  2022 

     ΩΡΕΣ: αναχώρησης  06:30 πμ – επιστροφής με την λήξη των  εκδηλώσεων  

Β. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Φιλιάτες – Σούλι – Φιλιάτες  

      ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ : ΕΝΑ(1)  

      ΗΜΕΡΕΣ: ΠΕΜΠΤΗ 26 Μαΐου 2022  

 ΩΡΕΣ: αναχώρησης 07:30 πμ – επιστροφής με την λήξη της πρόβας    

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαΐου  2022  

ΩΡΕΣ: αναχώρησης 07:30 πμ – επιστροφής με την λήξη της πρόβας    

  ΚΥΡΙΑΚΗ 29  Μαΐου 2022 

 ΩΡΕΣ: αναχώρησης 07:30 πμ – επιστροφής με την λήξη των εκδηλώσεων   

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά και στις δύο  (2)  διαδρομές με ξεχωριστό ποσό 

προσφοράς για κάθε  μία  ή ακόμα και μόνο σε μία(1) διαδρομή. Η αξιολόγηση και η ανάθεση θα γίνει 

ξεχωριστά για κάθε διαδρομή. Τα ποσά να είναι και ολογράφως και αριθμητικώς και ως καθαρή αξία και ως 

συνολικό ποσό με ΦΠΑ.  

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής.  

   Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού   

Οικονομικού της ΠΕ Θεσπρωτίας – Π.Τσαλδάρη 18 – ΤΚ 46100 – Ηγουμενίτσα . 

   Προσφορά που θα περιέλθει στην υπηρεσία μας εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθεί υπόψη. Είμαστε στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλ.επικ : 2665360239 (κ. Δρίζης Δημήτριος)     

Συνημμένα: Ένα(1)  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς                                                                                                             

                                                                                                                             Μ.Ε.Α.   

                                                                                        Η Προϊστάμενη  του Τμήματος                                                      

                                                                                                             Προμηθειών 

 

                                                                                                      Μώκου Παναγιώτα                                                                                                                             
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  

ΠΡΟΣ:   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                         
                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

                 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 
 
Αφού έλαβα υπόψη και συμφωνώ με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και με 

τις απαιτήσεις  για την παροχή υπηρεσιών μεταφορικού μέσου,  σας κάνω γνωστή την οικονομική 
προσφορά μου  για τις Εορτές Σουλίου 2022: 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………….……………  

Α. Φ. Μ. …………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………. 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:…………………………………………… 

 

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ   ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΠΟΣΟ: 

 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

               Η παρούσα προσφορά είναι οριστική και δεσμευτική και δεν τροποποιείται. 
                       
 

          Υπογραφή – Σφραγίδα 
                   
 
 
 

        Ο προσφέρων    
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