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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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      :   2665360119  
 E-mail             :  p.mokou@php.gov.gr 

 
      Ηγουμενίτσα, 05- 10- 2022                               
      Αριθμ. Πρωτ. οικ.:153705/18012                  
 
 
 

      ΠΡΟΣ :  Κάθε ενδιαφερόμενο   
                   
 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος » 
  

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της, προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια (τριών) 3 επιδαπέδιων κλασσικών ψυκτών νερού δικτύου 
με τα εξής χαρακτηριστικά:α) Ανοξείδωτο (Inox) περίβλημα, β) Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 8 
λίτρων γ) Απόδοση άνω των 70 λίτρων/ώρα , δ) Ισχύς  ¼ Hp, ενδεικτικού  προϋπολογισμού 2.200,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η με α/α 2215/150769/17563/29-09-2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2303 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Όροι της παρούσας  Πρόσκλησης: 

1. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη       
χαμηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση η προσφορά να καλύπτει τα ανωτέρω τεχνικά 
χαρακτηριστικά επί του συνόλου.  
2.Η μεταφορά των ψυκτών στους υποδεικνυόμενους από την υπηρεσία χώρους θα          
πραγματοποιηθεί με μέσα και έξοδα του προμηθευτή. 
3.Προσφορά  μεμονωμένων ειδών δεν θα γίνει αποδεκτή. 

            4.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 
5.Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις         
   τεχνικές  προδιαγραφές απορρίπτεται. 

      6.Προσφορά μη εμπρόθεσμη δεν θα γίνει  δεκτή. 
Παρακαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα 
Γραμματείας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας , μέχρι την Τρίτη 11 -10-2022 και ώρα 13:00. 

                                                                                  Μ.Ε.Α.           
                                                                                          Η Προϊστάμενη  του Τμήματος 
                                                                                                  Προμηθειών   
                                                                                           

                                                                                              Μώκου Παναγιώτα 

 
  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                                                                            

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ’ πρωτ. …..……………..                     Πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς για την  προμήθεια …………………. για το οικ. Έτος 2022. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

α/α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προσφερόμενη 

Τιμή/Τεμ. 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

Συνολική Αξία 

      

      

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.  

 

                                                              

        Τόπος]………………………, [Ημερομηνία]………..………… 

         

  

           

                                    Για τον προσφέροντα 

           

 

 

           

                   Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

           

       (Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 
 

 

Στοιχεία Προσφέροντος 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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