
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  Πρόσκληση υποβολής προσφορών υλικών  και υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές 

δράσεις και τα επιμορφωτικά σεμινάρια  του ΚΠΕ  Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2017-

2018. 

Σας γνωστοποιούμε ότι το ΚΠΕ Ελευσίνας στα πλαίσια των  Εκπαιδευτικών Επιμορφωτικών 

Δράσεων του για το σχολικό έτος 2017-2018 ενδιαφέρεται για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών 

στα παρακάτω είδη:  

• Εστίαση ομάδων 25-70 ατόμων  

• Μεταφορά ομάδων 25-70 ατόμων  

• Διανυκτέρευση 25-70 ατόμων  

• Προσφορά σάντουιτς σε ημερήσια βάση  

• Γραφική ύλη  

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις προσφορές σας μέχρι 3/10/2017 οι οποίες θα αφορούν τα 

παραπάνω και  θα ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου 2018. Θα πρέπει να απευθύνονται προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

(για το ΚΠΕ Ελευσίνας) και οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται με και χωρίς ΦΠΑ. Οι γενικές 

προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ο ενδιαφερόμενος (π.χ. δυνατότητα εξυπηρέτησης ομάδων 

των 25-70 ατόμων) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται από το 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέσα σε τρεις μήνες περίπου από την έκδοση τους, με παρακράτηση φόρου 4% (σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρο 24 του Ν. 2198/1994) για την οποία το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα σας στείλει βεβαίωση 

για φορολογική χρήση στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Η παραπάνω πρόσκληση θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, στην οποία υπάρχουν  ήδη υποδείγματα, έντυπα και οδηγίες προσφορών.  

  Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη 

                                                                                                                                            του ΚΠΕ Ελευσίνας 

             

                                                                                                                                             Βασιλική Κόντου  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση:  Κοντούλη 60 
Τ.Κ.  19200 

Πληροφορίες : Βασιλική Κόντου 
Τηλέφωνο:  210 5546808 
FAX :  210 5546809 
email :   mail@kpe-elefs.att.sch.gr 
site:   http://kpe-elefs.att.sch.gr 

Ελευσίνα: 18 - 9 - 2017 

Αρ. Πρωτ.:  74 

Η δράση γίνεται 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. 

 

Προς :  

Κάθε ενδιαφερόμενο  
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