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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
πλαίσιο συνδιοργάνωσης 
λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας

συνδιοργάνωσης, σε συνεργασία με 

ενημερωτικής εκδήλωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο 

Ιουνίου 2022, επιθυμεί την ανάδειξη προμηθευτή για την 

της εκδήλωσης. Για το λόγο αυτό,

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, που έχουν δικαίωμα υποβολής 

προσφοράς, να καταθέσουν 

έως τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 
πτυσσόμενων, με σκελετό, συνδέσμους και ακτίνες

υλικό), με τέσσερις βάσεις στήριξης

2,50μ περίπου, με πανί αδιάβροχο

να κλείνουν με πανί από τις τέσσερις πλευρές

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση. 
 
 

Στην προσφορά να δοθεί καθαρή τιμή, το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α. και η τελική τιμή, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό των 
θα καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΙΑΚΟΥ 

 

ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ενιζέλου & Αναλήψεως 

Παπαθεοδώρου 

52541, 24213-52582 

e.papatheodorou@thessaly.gov.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση τεντών 
πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής-ενημερωτικής εκδήλωσης,  για 

ν Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στο πλαίσιο 

συνδιοργάνωσης, σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ-Παράρτημα Βόλου πολιτιστικής 

που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο το διάστημα 4

εί την ανάδειξη προμηθευτή για την ενοικίαση τεντών για 

εκδήλωσης. Για το λόγο αυτό, 

Καλούνται 
 

φερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, που έχουν δικαίωμα υποβολής 

 στην Υπηρεσία μας, προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους, 

2022 και ώρα 15:00, για ενοικίαση έως οκτώ 

με σκελετό, συνδέσμους και ακτίνες από ελαφρύ υλικό (αλουμίνιο ή 

στήριξης, διαστάσεων 3μΧ3μ περίπου, ωφέλιμου 

με πανί αδιάβροχο λευκού χρώματος. Να εξεταστεί η δυνατότητα οι τέντες 

τέσσερις πλευρές. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση. 

Στην προσφορά να δοθεί καθαρή τιμή, το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α. και η τελική τιμή, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη για τις παραπάνω 

προϋπολογιζόμενο ποσό των 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ
από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (Φορέας 071-ΚΑΕ 9899).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ενοικίαση τεντών στο 
ενημερωτικής εκδήλωσης,  για 

Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στο πλαίσιο 

Παράρτημα Βόλου πολιτιστικής - 

Βόλο το διάστημα 4-5 

ενοικίαση τεντών για τις ανάγκες 

φερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, που έχουν δικαίωμα υποβολής 

στην Υπηρεσία μας, προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους, 

οκτώ (8) περίπου τεντών, 

(αλουμίνιο ή ανάλογο 

ωφέλιμου ύψους 2,10-

. Να εξεταστεί η δυνατότητα οι τέντες 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση.  

Στην προσφορά να δοθεί καθαρή τιμή, το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α. και η τελική τιμή, 

τις παραπάνω υπηρεσίες δεν θα 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακών 

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
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Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι η οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) 

για το σύνολο των υπηρεσιών. Όλοι οι φόροι βαρύνουν τον προμηθευτή, εκτός του Φ.Π.Α. 

που καταβάλλεται από την Υπηρεσία.  

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει στο χώρο της εκδήλωσης, με 

επιβάρυνση του ανάδοχου προμηθευτή και κατόπιν συνεννόησης με την ΕΛΕΠΑΠ-

παράρτημα Βόλου. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και υποβολής και ελέγχου όλων των απαραίτητων παραστατικών.  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν/αποσταλούν στην ακόλουθη ταχυδρομική 

δ/νση: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Διοικητήριο, Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναλήψεως 

Τ.Κ. 382 21 Βόλος (γραφείο 311, τρίτος όροφος) 
 

Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και η φράση: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΝΤΩΝ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς η ημερομηνία του φακέλου δε θα ληφθεί υπόψη. Το άνοιγμα των προσφορών 

θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και μπορούν να παρίστανται οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. 

 
Διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας, δεν δεσμεύεται ως 

προς την λήψη των παραπάνω υπηρεσιών (μέρος ή σύνολο αυτών) και δεν φέρει ευθύνη 
προς τον προμηθευτή σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια 

Υπηρεσία (Διοικητήριο, Ελευθερίου Βενιζέλου & Αναλήψεως, στο Βόλο, γραφείο 311, στον 

τρίτο όροφο) καθώς και στο τηλ. 24213-52541, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 
 
 

Ε.Π. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ 
 

 

 

 

 
Πίνακας Αποδεκτών  
Εφημερίδα της Υπηρεσίας 
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