
«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020». 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Επιχειρήσεις Έτοιμου Φαγητού (Catering) για την παροχή δεκατιανού/απογευματινού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους εισηγητές, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και δράσεων για τις ανάγκες του έργου 
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών.  
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας Γιαννιτσών(ΚΠΕ), που εδρεύει στον Δήμο Έδεσσας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020»», προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή δεκατιανού/απογευματινού σε 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, εισηγητές, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά  προγράμματα του Κέντρου για το τρέχον έτος από τις 27.11.2018 
έως  31.12.2018. 
Το δεκατιανό/απογευματινό θα αποτελείται από τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με ζύμη σφολιάτας ή κουρού, ή σάντουιτς 380 γραμμαρίων το οποίο θα αποτελείται από 
ψωμί και γέμιση με τυρί τύπου γραβιέρας ή κασέρι, επίσης βραστή γαλοπούλα και λαχανικό εποχής (μαρούλι, τομάτα, αγγούρι) ή συναφές με αυτά έδεσμα, ατομικό 
φιαλίδιο νερού και για τους ενήλικες επιπλέον καφέ ή χυμό χωρίς ζάχαρη. 
 
Η ενημέρωση από το ΚΠΕ για την εκάστοτε προμήθεια δεκατιανού/απογευματινού θα γίνεται τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα. 
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2018 στις 15:00. Το άνοιγμα των 
προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στην έδρα του ΚΠΕ, από επιτροπή που έχει οριστεί και η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την οικονομικότερη 
προσφορά. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παρευρεθεί στη σχετική διαδικασία. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σε ιστότοπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.   
Για συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Θεοδωρίδου Σοφία στα τηλέφωνα 6973557419 ή 23810 51337. 
     
                                                                                    Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών 
                        
                                                                                                                     ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 
 

        


