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Αρ. Πρωτ.: 705                                                                                                                         Κανάλια,  30/05/2018 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία καθημερινής σίτισης 30 ατόμων 

(εκπαιδευόμενοι και εισηγητές) της Δράσης 2 «Summer School σε νέους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με 

το περιβάλλον». 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2 «Summer School σε νέους 

επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον» του Έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων 

επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής 

Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool», το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του  Πράσινου Ταμείου προτίθεται 

να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας καθημερινής σίτισης 30 ατόμων (εκπαιδευόμενοι και εισηγητές) 

του Καλοκαιρινού Σχολείου (Summer School) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά 

όπως φαίνεται στο Παράρτημα. 

Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η πρόσκληση αυτή αφορά την υπηρεσία σίτισης τριάντα (30) ατόμων (εκπαιδευόμενοι και εισηγητές) του 

Καλοκαιρινού Σχολείου (Summer School) για 7 ημέρες από Δευτέρα 2 Ιουλίου μέχρι και Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, η 

οποία θα παρέχεται στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου (Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη., 

Κτήριο Πρώην Γυμνασίου Καναλίων, Κανάλια, Δήμος Ρήγα Φεραίου).  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στο χώρο διεξαγωγής του Καλοκαιρινού Σχολείου 

(Summer School) για 7 ημέρες από Δευτέρα 2 Ιουλίου μέχρι και Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, η οποία θα παρέχεται στο 

χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου (Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη., Κτήριο Πρώην Γυμνασίου 

Καναλίων, Κανάλια, Δήμος Ρήγα Φεραίου). 

Το πρόγραμμα σίτισης για κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει πρωινό και μεσημεριανό από Δευτέρα 2 Ιουλίου μέχρι και 

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 και θα είναι το κάτωθεν: 

 

1. Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 

 Πρωινό στις 11:00 με 11:30: Καφές γαλλικός ή χυμός και εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 

με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

 Μεσημεριανό στις 14:00 με 16:00: 30 μερίδες κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες φούρνου συνοδευόμενο 

με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0.5 lit και αναψυκτικό 

λεμονάδα 330 ml ή coca cola 330 ml. 

2. Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 

 Πρωινό στις 11:00 με 11:30: Καφές γαλλικός ή χυμός και εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 

με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

 Μεσημεριανό στις 14:00 με 16:00: 30 μερίδες μοσχαράκι του κηπουρού με μελιτζάνες και κολοκυθάκι 

συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0.5 lit και 

αναψυκτικό λεμονάδα ή coca cola. 

 

3. Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 

 Πρωινό στις 11:00 με 11:30: Καφές γαλλικός ή χυμός και εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 
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με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

 Μεσημεριανό στις 14:00 με 16:00: 30 μερίδες φασολάκια λαδερά συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί 

(άσπρο ή ολικής άλεσης), τυρί φέτα και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0.5 lit και αναψυκτικό λεμονάδα 

ή coca cola. 

 

4. Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 

 Πρωινό στις 11:00 με 11:30: καφές γαλλικός ή χυμός και εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 

με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

 Μεσημεριανό στις 14:00 με 16:00: 30 μερίδες κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και μπεσαμέλ 

συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0.5 lit και 

αναψυκτικό λεμονάδα ή coca cola. 

 

5. Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 

 Πρωινό στις 11:00 με 11:30: Καφές γαλλικός ή χυμός και εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 

με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

 Μεσημεριανό στις 14:00 με 16:00: 30 μερίδες μπριάμ (φασολάκια, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, 

πατάτες) συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης), τυρί φέτα και νερό εμφιαλωμένο 

μπουκαλάκι 0.5 lit και αναψυκτικό λεμονάδα ή coca cola. 

 

6. Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 

 Πρωινό στις 11:00 με 11:30: Καφές γαλλικός ή χυμός και εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 

με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

 Μεσημεριανό στις 14:00 με 16:00: Χοιρινό γάστρας με πιλάφι συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή 

ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0.5 lit και αναψυκτικό λεμονάδα ή coca cola. 

 

Η σίτιση την τελευταία ημέρα της Κυριακής 8 Ιουλίου θα παρέχει: 

 τριάντα (30) σάντουιτς λευκή μπαγκέτα με κοτόπουλο που θα περιέχει: κοτόπουλο, καπνιστή πάπρικα, ψητές 

πιπεριές, τυρί Φιλαδέλφεια, ντομάτα, μαρούλι, ρόκα, σως μαγιονέζα. 

 τριάντα νερά εμφιαλωμένα 0,5 lt. 

 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας σίτισης των συμμετεχόντων στο summer school θα παρέχει στο χώρο διεξαγωγής του 

σεμιναρίου (Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε., Κτήριο Πρώην Γυμνασίου Καναλίων, Κανάλια, Δήμος 

Ρήγα Φεραίου) τις για 6 ημέρες από Δευτέρα 2 Ιουλίου μέχρι και Σάββατο 8  Ιουλίου 2018 τα κάτωθι: 

 

1. Απαραίτητος εξοπλισμός: 

a) Τραπέζια, καρέκλες, τραπεζομάντιλα υφασμάτινα και τραπεζομάντιλα μίας χρήσης. 

b) Σερβίτσια γυάλινα, καφετιέρα, πλαστικά και χάρτινα ποτήρια. 

c) Ψυγείο.  

d) Συνθέσεις για το στολισμό του τραπεζιού. 

 

2. Εξυπηρέτηση: 

a) Σέρβις το πρωί και το μεσημέρι.  

b)  Καθαριότητα στο τέλος της κάθε ημέρας και μετά το πέρας του πρωϊνού και του μεσημεριανού. 
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Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

Προς: Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου– Δέλτα Πηνειού, Κανάλια 

Μαγνησίας, Τ.Κ. 38500 

Ο τίτλος: Προσφορά για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 705/30.05.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υπηρεσία καθημερινής σίτισης 30 ατόμων (εκπαιδευόμενοι και εισηγητές) της Δράσης 2 «Summer School σε νέους 

επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον» του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού Π/Υ 2.390,00 €. 

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας) 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τριακόσια ενενήντα ευρώ (2.390,00 €) 

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. Η προκαλούμενη από την ανωτέρω απευθείας ανάθεση δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Πρόγραμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του  Πράσινου Ταμείου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του προϋπολογισμού που αναγράφεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

Ημερομηνία Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επί ποινή αποκλεισμού. 

Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική και ποσοτική παραλαβή από 

το  Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη. με  την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων και με την προϋπόθεση ότι ο 

Φορέας Διαχείρισης έχει ήδη λάβει το αντίστοιχο ποσό από το Πράσινο Ταμείο. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό 

ένταλμα η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

Κανάλια, 30/05/2018 

Για τον   «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    ΚΑΡΛΑΣ - 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ» 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
Ιφιγένεια Κάγκαλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς 

Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, Κανάλια Μαγνησίας, ΤΚ 38500, Τηλ 2428073993,  mail: info@fdkarlas.gr 

 

Για την υπ’ αρ. πρωτ. 705/30.05.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία καθημερινής σίτισης 30 ατόμων (εκπαιδευόμενοι και εισηγητές) της Δράσης 

2 «Summer School σε νέους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων με το περιβάλλον» του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα 

Πηνειού Π/Υ 2.390,00 €. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ 

ΕΔΡΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……/..…./……… 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

mailto:info@fdkarlas.gr
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 Υπηρεσίες σίτισης  

Α/Α Είδος Ποιότητα Ποσότητα 
Χωρίς 

ΦΠΑ 
Με ΦΠΑ 

1 

Πρωινός καθημερινός καφές 

για 6 ημέρες από Δευτέρα 2 

Ιουλίου έως Σάββατο 7 

Ιουλίου 2018. 

Καφές γαλλικός ή χυμός και 30 μπουκαλάκια εμφιαλωμένο νερό 0,5 lit που θα συνοδεύεται 

με κουλουράκι ή κέικ εναλλάξ.  

30 άτομα/ ανά 

ημέρα 

  

2 

Μεσημεριανό γεύμα για 6 

ημέρες από Δευτέρα 2 Ιουλίου 

έως Σάββατο 7 Ιουλίου 2018. 

1. Δευτέρα 2 Ιουλίου: Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες φούρνου συνοδευόμενο με 

σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0,5 lit ή 

αναψυκτικό λεμονάδα 330 ml ή coca cola 330 ml. 

2. Τρίτη 3 Ιουλίου: Μοσχαράκι του κηπουρού με μελιτζάνες και κολοκυθάκι 

συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο 

μπουκαλάκι 0,5 lit ή αναψυκτικό λεμονάδα 330 ml ή coca cola 330 ml. 

3. Τετάρτη 4 Ιουλίου: Φασολάκια λαδερά συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή 

ολικής άλεσης), τυρί φέτα και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0,5 lit ή αναψυκτικό 

λεμονάδα 330 ml ή coca cola 330 ml. 

4. Πέμπτη 5 Ιουλίου: Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και μπεσαμέλ συνοδευόμενο με 

σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0,5 lit ή 

αναψυκτικό λεμονάδα 330 ml ή coca cola 330 ml. 

5. Παρασκευή 6 Ιουλίου: Μπριάμ (φασολάκια, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, 

πατάτες) συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο ή ολικής άλεσης), τυρί φέτα και νερό 

εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0,5 lit ή αναψυκτικό λεμονάδα 330 ml ή coca cola 330 ml. 

6. Σάββατο 7 Ιουλίου: Χοιρινό γάστρας με πιλάφι συνοδευόμενο με σαλάτα, ψωμί (άσπρο 

ή ολικής άλεσης) και νερό εμφιαλωμένο μπουκαλάκι 0,5 lit ή αναψυκτικό λεμονάδα 330 

ml ή coca cola 330 ml. 

30 άτομα/ανά 

ημέρα 
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3 
Γεύμα πεζοπορίας της 

Κυριακής 8 Ιουλίου 2018 

30 Σάντουιτς λευκή μπαγκέτα με κοτόπουλο που θα περιέχει: κοτόπουλο, καπνιστή 

πάπρικα, ψητές πιπεριές, τυρί Φιλαδέλφεια, ντομάτα, μαρούλι, ρόκα, σως μαγιονέζα και 30 

μικρά εμφιαλωμένα μπουκαλάκι νερό 0,5 lt. 

30 άτομα 

  

4 

Επιπλέον Υπηρεσίες για τις 6 

ημέρες από Δευτέρα 2 Ιουλίου 

μέχρι και Σάββατο 8  Ιουλίου 

2018 

1. Απαραίτητος εξοπλισμός: 

a) Τραπέζια, καρέκλες, τραπεζομάντιλα υφασμάτινα και τραπεζομάντιλα μίας χρήση. 

b) Σερβίτσια γυάλινα, καφετιέρα, πλαστικά και χάρτινα ποτήρια. 

c) Ψυγείο.  

d) Συνθέσεις για τον στολισμό του τραπεζιού. 

2. Εξυπηρέτηση: 

a) Σέρβις το πρωί και το μεσημέρι.  

b) Καθαριότητα στο τέλος της κάθε ημέρας και μετά το πέρας του πρωϊνού και του 

μεσημεριανού. 

 

  

 Σύνολο 
 

 

Ο Προμηθευτής 
      (Σφραγίδα, Υπογραφή) 
 

 


