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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ικαρία,  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΕΠΑΡΧΕΙΟ  ΙΚΑΡΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.:οίκ  
Ταχ. Δ/νση     : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας                         ΠΡΟΣ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ταχ. Κώδ.      : 83 300                                                    
Τηλέφωνο : 22753 51318                                            
FAX : 22753 51330                     
Ε-mail : eparxioikarias@gmail.com

         ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ενεργειακών τζελ-ισοτονικών ροφημάτων-
ροφημάτων αποκατάστασης, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 4ου 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ << Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΥΜΑΙΝΑΣ>>.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» «Αρμοδιότητες Περιφερειών» 
όπως αυτές ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚΑ 230/27-12-20210) «οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/09-03-2021) και ειδικότερα των άρθρων 50 & 53.
4. Την υπ’ αριθμ. 02/2022  Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Β Αιγαίου  καθώς και την 

29/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ5ΒΧ7ΛΩ-ΛΣΟ) με την οποία εγκρίνεται 
το Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2022, και την 
απόφαση (απ. Πρακ. Αρ.14)της 19/7/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ3Υ27ΛΩ-ΠΟΙ) 
με την οποία τροποποείται το Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για 
το έτος 2022

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 31064/3208/19-05-2022 (αρ. εγγραφής 447-12/05/2022 και α/α 
καταχώρησης 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της  Υπηρεσίας) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης 
της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Β.Α. με (ΑΔΑ : ΨΞ0Σ7ΛΩ-ΔΤΩ).

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόκειται να συνδιοργανώσει με τον ΔΗΜΟ 
ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ τον 4ο Κολυμβητικό Μαραθώνιο << Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΥΜΑΙΝΑΣ>> στην Θύμαινα 
Φούρνων , το χρονικό διάστημα 1/9-4/9/2022 (ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα είναι 3 Σεπτεμβρίου 
2022). Στα πλαίσια της ανωτέρω συνδιοργάνωσης, η Π.Β. Αιγαίου προτίθεται να αναλάβει, μεταξύ 
άλλων, την κάλυψη της δαπάνης έως 250 τεμ. ενεργειακών τζελ-300 τεμ. ισοτονικών ροφημάτων-150 
τεμ. ροφημάτων αποκατάστασης, για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης.
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Στη βάση αυτή παρακαλούμε οι επιχειρήσεις να αποστείλουν οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

1) Για την προμήθεια 250 τεμ. Ενεργειακά Τζέλ

Το ενεργειακό τζελ να έχει κύρια πηγή υδατανθράκων κυκλοδεξτρίνη, ένα υδατάνθρακα 
αιχμής που παρέχει βελτιωμένη και πιο αποτελεσματική αναπλήρωση γλυκογόνου.

Να παρέχει παρατεταμένη απελευθέρωση ενέργειας, η οποία είναι ιδανική κατά τη διάρκεια 
και μετά την άσκηση.

Να έχει χαμηλότερη καμπύλη ινσουλίνης, που ευνοεί τη χρήση γλυκόζης σε κυτταρικό 
επίπεδο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο σακχάρου 
στο αίμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ταχεία γαστρική εκκένωση χάρη στο υψηλό μοριακό βάρος και τη χαμηλή ωσμωτικότητα, 
ευνοώντας την πέψη και μειώνοντας τις δευτερογενείς γαστρεντερικές επιδράσεις.

Να μην αναστέλλει την καύση λίπους.

Να είναι σε μορφή ράβδων 76-g, 200-kcal που περιέχει 50 g υδατανθράκων ανά μονάδα 
γέλης σε αναλογία 1: 1 για σύνθετους και απλούς υδατάνθρακες.

Τα αρώματα να είναι φυσικά σε διάφορες γεύσεις.

2) Για την προμήθεια  300 τεμ. Ισοτονικά ροφήματα 

Το ισοτονικό ρόφημα θα παρέχει μεταλλικά άλατα και σάκχαρα, ιδανικά για την 
πρόσληψη τους κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας.  Χωρίς τεχνητά 
γλυκαντικά

Βέλτιστη αναλογία γλυκόζης:φρουκτόζης 2:1 για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση 
υδατανθράκων και χωρίς διαταραχές στο πεπτικό σύστημα.

Κιτρικό μαγνήσιο για βελτιωμένη βιοδιαθεσιμότητα

Να περιέχει επίσης μια καλή συγκέντρωση μετάλλων όπως νάτριο και μαγνήσιο. 

3) Για την προμήθεια 150 τεμ. ροφήματα αποκατάστασης

Το ρόφημα αποκατάστασης θα πρέπει να περιέχει:

– L-Αργινίνη (250 mg ανά μερίδα) για να διευκολύνει την αποκατάσταση.
– Κρεατίνη    (3 g ανά μερίδα) για να μειώνει τον χρόνο αποκατάστασης και την απώλεια 
μυικής μάζας.

Να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη και να 
είναι χωρίς γλουτένη.
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 (συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 1).

Συνολικού Προϋπολογισμού 2.200,00 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ  

Η Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 
13.00 μ.μ., στο Επαρχείο Ικαρίας (Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 83300 Ικαρία) και θα πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και σφραγισμένη. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 22753 51325 ή στο e-mail 
eparxioikarias@gmail.com έως την Τρίτη  9 Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00 μ.μ.. Η συγκεκριμένη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση Ενημέρωση – Διαγωνισμοί. 

                                                                                                                                                                                                                     

   

                                                                                          Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ

                                                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                                                            
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΟΥΖΟΣ

mailto:eparxioikarias@gmail.com
https://www.pvaigaiou.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την ………………………….. πρόσκληση για 
προμήθεια έως 250 τεμ. ενεργειακών τζελ- 300 τεμ. ισοτονικών ροφημάτων-150 τεμ. ροφημάτων 
αποκατάστασης, για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης  :

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ……………………………… πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα προσφέρω τα 
παρακάτω είδη που διαθέτει η επιχείρησή μου:
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΤΖΕΛ

250

ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ……………………………………………..................................................................
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Σημείωση: Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στο νησί των Φούρνων ή/και της Θύμαινας , ανάλογα 
με τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Ημερομηνία………………………

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης 

(Σφραγίδα, Υπογραφή)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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