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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιχειρήσεις εστίασης για την παροχή πρωινού 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες του ΚΠΕ Θέρμου».  
 

Το ΚΠΕ Θέρμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, προσκαλεί όσους 
ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή πρωινού σε μαθητές και συνοδούς 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου από 
τον Σεπτέμβριο του 2017 έως 31 Αυγούστου του 2018. 
Οι ομάδες θα είναι δυναμικότητας 15 έως 32 μαθητών και 2-3 συνοδών εκπαιδευτικών, ενώ υπολογίζεται 
ότι θα συμμετάσχουν στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου περίπου 20 μαθητικές 
ομάδες.  
Το πρωινό που καλύπτεται από το ΚΠΕ Θέρμου είναι το εξής: γάλα και χυμό, ψωμί φρέσκο και ψωμί του 
τοστ, μέλι, μαρμελάδα και βούτυρο σε ατομικές μερίδες.  
 
Υποχρέωση των επιχειρήσεων εστίασης είναι η παροχή του πρωινού στις προκαθορισμένες από εμάς 
ώρες, όπως αυτές καθορίζονται από την πορεία των προγραμμάτων μας, η διάθεση άδειας λειτουργίας από 
το Δήμο της περιοχής και θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ τιμολόγιο πώλησης ή τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ καθώς επίσης και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 
ενώ θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών. 
Η ενημέρωση για το πρωινό της κάθε ομάδας μαθητών θα γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα. 
Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο ΚΠΕ Θέρμου είναι τα εξής: 
Άδεια λειτουργίας από το Δήμο της περιοχής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).  
Οικονομική προσφορά. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Θέρμου στο Μέγα Δένδρο μέχρι την Δευτέρα 2 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 
2017 και ώρα 14:00 στην έδρα του ΚΠΕ, από επιτροπή που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας του 
ΚΠΕ. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παραβρεθεί στη σχετική διαδικασία. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Θέρμου: 

http://www.kpe-thermou.gr  
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καρανταλή Νικόλαο ή στον κ. Αγγελόπουλο Φώτιο τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2644024032 
 
         Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Θέρμου   
 

Καρανταλής Νικόλαος 

Ταχ. Δ/νση :ΜΕΓΑ ΔΕΝΔΡΟ ΘΕΡΜΟΥ 
Ταχ. Κώδικας : 30008 

Πληροφορίες  :ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Τηλέφωνο  : 2644024032 

Fax.  : 26740 33767 

Mail  : kpetherm@gmail.com 
Iστοσελίδα    :www.kpe-thermou.gr/ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΘΕΡΜΟΥ 
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