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ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζε ξενοδοσειακέρ επισειπήζειρ για ηην διαμονή
ειζηγηηών, ζηελεσών εκπαίδεςζηρ, μαθηηών, εκπαιδεςηικών και ενηλίκων για ηιρ ανάγκερ ηος ΚΠΕ
Θέπμος».
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 δηακνλή εηζεγεηώλ, ζηειερώλ
εθπαίδεπζεο, καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ελειίθωλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θαη δξάζεηο ηνπ Κέληξνπ από 28η Φεβποςαπίος ηος 2019 έωρ ηιρ 30 Ιοςνίος
ηος 2019.
Η δηακνλή ,πνπ θαιύπηεηαη από ην ΚΠΔ Θέξκνπ, αλαθέξεηαη ζε κνλόθιηλν, δίθιηλν, ηξίθιηλν
δωκάηην θαη ζα πεξηιακβάλεη πξωηλό.
Τπνρξέωζε ηωλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ είλαη ε παξνρή δηακνλήο 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. Η ελεκέξωζε γηα ηε δηακνλή 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 Τεηάπηη 27
Φεβποςαπίος 2019 και ώπα 10:30. Σν άλνηγκα ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα Τεηάπηη 27
Φεβποςαπίος 2019 και ώπα 12:00 ζηην έδπα 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

