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ΘΕΜΑ: <<Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στεφάνια>>  
 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια στεφάνων, για τις κάτωθι 

εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων: α) της 25ης Μαρτίου β) των Εθνικών Αγώνων & Εθνικής Αντίστασης κατά του 

Ναζισμού και Φασισμού και της ημέρας λήξης του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου,  γ) της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου, δ) τις εορτές Σουλίου, ε) της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας από τους Τούρκους, στ) του Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στ) των Ενόπλων 

Δυνάμεων στις  21ης Νοεμβρίου και ζ) της  Εθνικής Αντίστασης. 

 

Τα στεφάνια θα πρέπει να είναι από δάφνη σε πλαίσιο, με διάμετρο πενήντα (50) εκατοστά και πάχος περίπου δέκα 

– πέντε (15) εκατοστά. Σε κάθε στεφάνι θα πρέπει να υπάρχει κορδέλα χιαστί σε χρώματα λευκό και μπλε, όπου 

επάνω θα  αναγράφεται η ιδιότητα του καταθέτη.  

 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η α/α 643/1276/1738/24-01-2023 απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης  και 

καταχωρήθηκε με α/α 643 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.  

 

Τα στεφάνια θα πρέπει να παραδίδονται στο Διοικητήριο ή σε  καθορισμένο μέρος κάθε φορά ύστερα από 

συνεννόηση με το γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη.  Το εκτιμώμενο κόστος της συνολικής δαπάνης δεν θα 

υπερβεί τα 2.000,00 (δύο χιλιάδες) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μονάδας. 

 

Οι προσφορές, συμπληρώνονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου. Κατατίθενται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Θεσπρωτίας (Π. Τσαλδάρη 18 

– ΤΚ 46100 – Ηγουμενίτσα) σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ» ο οποίος 

θα απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού.   

 

                                                                        
 
 
 
 

Πληροφορίες  : Π. Νταής 
Τηλέφωνο       : 2665360119                                               
 e-mail             : p.ntais@php.gov.gr                               
 

Μ.Ε.Α 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών 
κ.α.α. 

 
 

Χρ. Σαρμπάνη 

      
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης/ Τμ. Πληροφορικής ΠΕ Θεσπρωτίας 
 
Με την παράκληση να αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
σελίδα www.thesprotia.gr  
 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Υπόδειγμα έντυπου οικ. προσφοράς  
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
    ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
ΑΦΜ – ΔΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΚ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  
 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
 
1. 

 
Στεφάνι από 

δάφνη σε 
πλαίσιο 

διαμέτρου 50 
εκ. και πάχους 

15 εκ. 

 
Θα φέρει κορδέλα 
χιαστί σε χρώματα 

λευκό και μπλέ, 
πάνω στην οποία 

θα αναγράφεται και 
η ιδιότητα του 

καταθέτη 

 

2.  ΦΠΑ 24%  

3.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ: 

 

 
 
 

 Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
 Η προσφορά μου ισχύει για το έτος 2023 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Υπογραφή 

 
 
 

                                                                                                                      Ονοματεπώνυμο 
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