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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) 

 

Μετά τις αρίθμ.: 204/2017 και 155/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Θεσσαλίας, την 1839/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια 
γευμάτων (μπουφές και διαλείμματα για καφέ) που θα χρειαστούν για την «Διεθνή 
Διημερίδα γυναίκειου ποδοσφαίρου», που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 27 και 
28 Οκτωβρίου 2018, προϋπολογισμού: 800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη 
προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:00. 

 
Αναλυτικά θα χρειαστούν: 

1) Για 100 άτομα ένα coffee break στις 27/10/2018 και ώρα 17:00, που θα 
περιλαμβάνει: 

 Κρουασάν, 
 3 είδη βουτήματα, 
 Σταφιδόψωμο, 
 Κέικ 
 Καφέ – τσάι – γάλα. 

 
2) Για 100 άτομα γεύμα σε μπουφέ στις 27/10/18 ώρα 20:00, που θα 

περιλαμβάνει: 
 Σουβλάκι κοτόπουλο, 



 Σουβλάκι χοιρινό, 
 Κοτομπουκιές, 
 Club σάντουιτς, 
 Πιτσάκια, 
 Τυροπιτάκια, 
 Κροκέτες τυριού, 
 Χορτοπιτάκια, 
 Λουκανικοπιτάκια. 

 
3) Για 100 άτομα ένα coffee break στις 28/10/2018 και ώρα 11:30, που θα 
περιλαμβάνει: 

 Κρουασάν, 
 3 είδη βουτήματα, 
 Σταφιδόψωμο, 
 Κέικ, 
 Καφέ – τσάι – γάλα. 

 
 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
Διοικητήριο (Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) στο Βόλο και συγκεκριμένα στο 
Γραφείο 3 (Πρωτόκολλο). Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυμία του 
προμηθευτή και το είδος της προμήθειας. 

 
Πληροφορίες – Διευκρινήσεις: τηλ. 2421352624 & 2421352626 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Βάσει της νέας νομοθεσίας (Ν. 4412/2016) για όλα τα ποσά χρειάζεται 
μαζί με την προσφορά να κατατεθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και 
φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσωπου και του Διοικητικού 
Συμβουλίου (όταν πρόκειται για εταιρία), προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
του Ποινικού Μητρώου. 
β) Η παραλαβή των εργασιών – προμηθειών θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (2421352630) και στη συνέχεια 
θα σταλούν από τον ανάδοχο στον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
γ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μειοδότη ανάδοχο σε 
περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της συνδιοργάνωσης κάποιας εκδήλωσης.   
δ) Στις εκτυπώσεις περιλαμβάνεται και όποια προεργασία – προετοιμασία χρειάζεται 
προκειμένου να γίνουν οι εκτυπώσεις. 
ε) Στην ηχητική – οπτική – φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων απαιτούνται τεχνικοί και 
εγκαταστάτες. 
στ) Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της 
επιχείρησης. 
ζ) Παντού πρέπει να φαίνεται η συμμετοχή στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
                                                                                      - Μ Ε Π -  
                                                                     Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                               ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                                                                         ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ  
                                                                     ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 



 
Π.Δ.  
1. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων  
2. Πίνακα ανακοινώσεων  
    Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
3. Εφημερίδα της Υπηρεσίας 


