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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) Ιεράπετρας – Νεάπολης, στο πλαίσιο της 

Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ» άξονα προτεραιότητας  6 (ΜΕΤ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου παρέχεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης μαθητών,  προβαίνει σε 
έρευνα αγοράς. 

 Η έρευνα αγοράς διεξάγεται για να καλύψει τα έξοδα σίτισης των συμμετεχόντων στις επιμορφώσεις και 
στα  προγράμματα  αειφόρου εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει  το ΚΠΕ καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες κατά 
την περίοδο από 1/3/2019 έως και 31/08/2019. 

Γίνεται παρακράτηση φόρου σε τιμολόγια πώλησης 4% (εφόσον το τιμολόγιο υπερβαίνει τα 150 ευρώ επί 
της καθαρής αξίας), ενώ σε τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 8%. Η εξόφληση θα γίνεται μέσω 
τραπεζικού λογαριασμού (κατά προτίμηση Τράπεζα Πειραιώς) από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (περίπου εντός 8μήνου).  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης σε κλειστό φάκελο μέχρι την 
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στις 12:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής παρακαλούμε επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά μαζί μας στο 2842023103. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, Οδυσσέα 
Ελύτη Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα. 

 
Παροχή  δεκατιανού για μαθητές και εκπαιδευτικούς για προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης: 

 

 Παστέλι. Το παστέλι πρέπει να είναι τυποποιημένο βιολογικό ≥30 γρ χωρίς ζάχαρη, με αποξηραμένα 

φρούτα και ξηρούς καρπούς. Η τιμή να είναι ανά τεμάχιο 

 Μπάρα Δημητριακών. Οι μπάρες πρέπει να είναι τυποποιημένες βιολογικές ≥30 γρ χωρίς ζάχαρη, με 

αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς, .  Η τιμή να είναι ανά τεμάχιο. 

 Ντάκος (1 ατομική μερίδα) Ο ντάκος πρέπει να περιέχει: ψωμί/παξιμάδι (κρίθινο) ≥ 120 γρ. 1 Ντομάτα ≥ 

40 γρ.  Τυρί (γραβιέρα ≥ 50 γρ. σε διαφανή μεμβράνη, 5 τεμ. ελιές,. Τα προϊόντα πρέπει είναι βιολογικής 

παραγωγής και θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εγκεκριμένη για τρόφιμα.   

Οι  τιμές για όλα τα παραπάνω προϊόντα να είναι  χωρίς ΦΠΑ. Το ποσοστό του ΦΠΑ να αναγράφεται 
χωριστά.  

 
 

Ο  Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας- Νεάπολης 
 

Μυλωνάκης Ευστράτιος 
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