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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                          
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                      
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Π Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ         
Ταχ.  Δ/νση   : Διοικητήριο                                                               ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 380 01 - Βόλος                                         
Πληροφορίες : Κουλουρίζος Ευάγγελος
Τηλέφωνο     : 24213 52628                                             
Fax               : 24213 52632 
E-mail: e.koulourizos@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετά την αρίθμ.: 55/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, την 
Α/Α 1082/05-05-2021 (ΑΔΑ:63177ΛΡ-ΧΥΒ) (Εγκεκριμένο Αίτημα» ΑΔΑΜ: 
21REQ008555240/05-05-2021) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.071.9899.01)    και 
στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια για αθλητικά μπλουζάκια  που θα 
χρειαστούν για τις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 , συνολικού προϋπολογισμού: 
2.050,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά 
μέχρι και την  Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, ώρα 11:00.

Αναλυτικά θα χρειαστούν τα ακόλουθα:
1. Προπονητική ημερίδα SHINKYOKUSHINKAI στο Τρίκερι που θα πραγματοποιηθεί  
στο Τρίκερι Μαγνησίας τον Ιούνιο του 2021, προϋπολογισμού: 350,00 €: 
Μπλουζάκια  τεμάχια  60 
Μεγέθη  10 large, 15 midium, 30 Small, 
5 extra  small. Με την επιγραφή του συλλόγου και της περιφέρειας( εμπρός - πίσω).

2. Προπονητική ημερίδα SHINKYOKUSHINKAI στην Αργαλαστή που θα 
πραγματοποιηθεί  στην Αργαλαστή Μαγνησίας τον Ιούνιο του 2021 προϋπολογισμού: 350,00 
€:
Μπλουζάκια τεμάχια  60 
Μεγέθη  20 large, 20 midium  15 small, 5 extra small. Με την επιγραφή του Συλλόγου και της 
περιφέρειας (εμπρός – πίσω).

3. 15ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ALONISSOS CHALLENGE»2020 που θα 
πραγματοποιηθεί  στην Αλόννησο στις 21 Ιουνίου του 2021 προϋπολογισμού: 1.350,00 €:
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300 τεμάχια: μπλούζα sol κοντομάνικη, 100% βαμβάκι 150γρ με εκτύπωση 4/χρωμίας 
διαστάσεων περίπου Α4, στο στήθος και στην πλάτη καθώς και στο κάτω μέρος της πλάτης το 
logo του συνδιοργανωτή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν  στο Τμήμα Αθλητισμού, Ιωλκού με Αναλήψεως 
(Διοικητήριο) στο Βόλο και συγκεκριμένα στο Γραφείο 11. Εξωτερικά του φακέλου να 
αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και το είδος της προμήθειας.

Πληροφορίες – Διευκρινήσεις: τηλ. 2421352628 & 2421352627.

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 του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού και του 
Τμήματος Αθλητισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. Η επιτροπή δεν θα παραλαμβάνει 
υλικά – εργασίες που παρεκκλίνουν από τις ανωτέρω προδιαγραφές.
 γ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μειοδότη ανάδοχο σε 
περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της συνδιοργάνωσης κάποιας εκδήλωσης.  
δ) Παντού πρέπει να φαίνεται η συμμετοχή στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).

                                                                                      
                                                                                                     ΜΕ Ε.Π
                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ

Π.Δ.
1. Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
2. Εφημερίδα της Υπηρεσίας
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