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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών υλικών και υπηρεσιών για τις δράσεις του ΚΠΕ Λιθακιάς 
Ζακύνθου για τον σχολικό έτος 2017-18 

 Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, στο πλαίσιο του υποέργου 2 (ΑΠ6-Περιφέρειες σε Μετάβαση), της πράξης: «Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) & από 
Εθνικούς Πόρους, υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές/τριες και σεμινάρια περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς.  
 
 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Λιθακιάς Ζακύνθου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και 
επιμορφωτικών του δράσεων για το σχολικό έτος 2017-2018 ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω 
ειδών για τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς σε εγκεκριμένα τριήμερα περιβαλλοντικά 
προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες: 

 Πρωινό ομάδων 25-35 ατόμων (τριήμερα προγράμματα),  
 Δεκατιανό (για μονοήμερα και τριήμερα προγράμματα). 

 Κέτερινγκ (για σεμινάρια και ημερίδες) 
Και διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

 
Καλούνται οι επιχειρήσεις προμήθειας τροφίμων και ειδών εστίασης της Ζακύνθου να υποβάλλουν 

προσφορές, οι οποίες θα αφορούν τα παραπάνω και θα ισχύουν από 23 Οκτωβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 
2018. Θα απευθύνονται προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για το ΚΠΕ Λιθακιάς 
Ζακύνθου και στην προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο ή ανά συσκευασία οι τιμές θα συμπεριλαμβάνεται ο  
ΦΠΑ και κάθε είδους φόρος ή κράτηση.  
 Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τις επισυναπτόμενες φόρμες του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, που 
περιέχουν τις γενικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρεί κάθε ενδιαφερόμενος. Η προσφορά της κάθε 



 
 
  

 

επιχείρησης πρέπει να υποβληθεί με κατάθεση στα γραφεία του ΚΠΕ Λιθακιάς στη διεύθυνση: Κτήριο 

Μεσσαλά 29092, Λιθακιά Ζάκυνθος  από 6/10/2017 έως 20/10/2017. 
 

Σε περίπτωση συνεργασίας μας θα πρέπει να γνωρίζεται ότι τα τιμολόγια εξοφλούνται από το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ με παρακράτηση φόρου 4%  όταν το τιμολόγιο υπερβαίνει το ποσό των 150 € + ΦΠΑ ( σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994) για την οποία το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα σας στείλει βεβαίωση για 
φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους . Η εξόφληση γίνεται συνήθως τρεις με τέσσερις μήνες 
μετά την έκδοσή του τιμολογίου. 
 

 
Η επιτροπή έρευνας αγοράς του ΚΠΕ Λιθακιάς 

 
Πηνελόπη Αβούρη 

 
Αναστάσιος Βισβάρδης 

 
Δημήτριος Σεμιτέκος 

 

 

 


