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ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ζε επιτειρήζεις εζηίαζης για ηην παροτή γεύμαηος
ή δείπνοσ ζε μαθηηές και εκπαιδεσηικούς για ηις ανάγκες ηοσ ΚΠΕ Θέρμοσ».
Σν ΚΠΔ Θέξκνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(ΚΠΔ) - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» κέζω ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 6, Τπνέξγν 2, πξνζθαιεί όζνπο
ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή γεπκάηωλ ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, νη
νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πνιπήκεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θαη δξάζεηο ηνπ Κέληξνπ
από 28η Φεβροσαρίοσ ηοσ 2019 έως ηις 30 Ιοσνίοσ ηοσ 2019.
Οη νκάδεο ζα είλαη δπλακηθόηεηαο 15 έωο 32 καζεηώλ θαη 2-3 ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ, ελώ
ππνινγίδεηαη όηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ. Σν γεύκα πνπ θαιύπηεηαη
από ην ΚΠΔ Θέξκνπ ζηα πνιπήκεξα πξνγξάκκαηα ηνπ είλαη ην εμήο:
1 γεύμα ζηο τώρο ηοσ εζηιαηορίοσ, ποσ θα αποηελείηαι από 1 κσρίως πιάηο (μαγειρεσηό ή ηης
ώρας) ανά άηομο, 1 ζαλάηα και ησρί θέηα ανά 4 άηομα.
Τπνρξέωζε ηωλ επηρεηξήζεωλ εζηίαζεο είλαη ε παξνρή ηνπ γεύκαηνο ή δείπλνπ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο
από εκάο ώξεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη από ηελ πνξεία ηωλ πξνγξακκάηωλ καο, ε δηάζεζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο από ην Γήκν ηεο πεξηνρήο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε ηζρύ ηηκνιόγην πώιεζεο ή ηηκνιόγην
παξνρήο ππεξεζηώλ, ζεωξεκέλν από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ θαζώο επίζεο θαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή
ελεκεξόηεηα, ελώ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο, όπωο απηνί θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο ηωλ αξκνδίωλ ππεξεζηώλ. Οη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρώξν ζηάζκεπζεο
ιεωθνξείωλ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηωλ 50 κέηξωλ από ην θαηάζηεκά ηνπο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε
ηωλ καζεηώλ, λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θηινμελίαο ηνπιάρηζην 40 αηόκωλ – πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο - θαη λα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε έωο 5 ρηι. από ην Θέξκν γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηωλ
πξνγξακκάηωλ. Η ελεκέξωζε γηα ην γεύκα ηεο θάζε νκάδαο καζεηώλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία (1)
εβδνκάδα λωξίηεξα.
Σα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην ΚΠΔ Θέξκνπ είλαη ηα εμήο:
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο από ην Γήκν ηεο πεξηνρήο (επηθπξωκέλν θωηναληίγξαθν).
 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηα γξαθεία ηνπ ΚΠΔ Θέξκνπ ζην Μέγα Γέλδξν κέρξη ηελ
Τεηάρηη 27 Φεβροσαρίοσ 2019 και ώρα 10:30. Σν άλνηγκα ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα
Τεηάρηη 27 Φεβροσαρίοσ 2019 και ώρα 12:00 ζηην έδρα ηοσ ΚΠΕ, από επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί από
ηνλ ππεύζπλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΠΔ. Όπνηνο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο επηζπκεί, κπνξεί λα παξαβξεζεί
ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ Θέξκνπ: http://www.kpe-thermou.gr
Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηνλ θ. Καξαληαιή Νηθόιαν ή ζηνλ θ. Αγγειόπνπιν Φώηην ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην ηειέθωλν 2644024032
Ο Τπεύζπλνο ηνπ ΚΠΔ Θέξκνπ
Καξαληαιήο Νηθόιανο

