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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο  

«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης για τα σεμινάρια του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που θα 

διεξαχθούν στο νομό Αττικής» 

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο  

 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» 

 

της Πράξης 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ -  Άξονας Προτεραιότητας 8» 

Του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ” 2007 – 2013 



που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους “ΕΣΠΑ 2007 – 2013” 
 
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ προτίθεται να αναθέσει, στο πλαίσιο των διατάξεων του 
άρθρου 18 «συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» (άρθρο 19 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ) του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), το έργο με 
τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης για τα σεμινάρια του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
που θα διεξαχθούν στο νομό Αττικής», το οποίο εντάσσεται στο Υποέργο 3 
με τίτλο  «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» της Πράξης 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ -  Άξονας Προτεραιότητας 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση». 

Η διαδικασία ανάθεσης του ως άνω έργου διέπεται από τη ρήτρα 
«αποκλειστικότητας» του άρθρου 19 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L134/30/4/2004), και όπως αυτό εισήχθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` 
αποκλειστικότητα (άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπου αναφέρεται ότι «Η 
εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων 
εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα 
με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών 
αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό 
κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα 
πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη» 
Και όπως τροποποιήθηκε η Οδηγία ιδίως με τις διατάξεις: 

 της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για 
την τροποποίηση του παραρτήματος της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του 
παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 
257/1/10/2005) 

  της Οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 323/9.12.2005) 

  του υπ’ αριθμ. 2083/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19ης 
Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία 
συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20.12.2005) 

 του υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς 
δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ 



και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(EE L 257/1/10/2005) 

  της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς 
και την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. 

  του υπ’ αριθμ. 1177/2007 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 30ης 
Νοεμβρίου 2009 για τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2010 (EE L 
314/1.2.2009). 

 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Η 
απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για την διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για όλους και συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα προγράμματα προστατευόμενων εργαστηρίων και προστατευόμενης 
απασχόλησης συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των 
ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια αυτά 
ενδέχεται να μην είναι εις θέση να λαμβάνουν συμβόλαια υπό κανονικές 
συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένο να προβλεφθεί ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα στα εργαστήρια 
αυτά τα δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
ή να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης». 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 
απευθύνεται σε συγκεκριμένους φορείς του Πίνακα Αποδεκτών (Kοιν.Σ.Επ.) 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και διέπεται από τα ακόλουθα: 
1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτό εισήχθηκε στην ελληνική 
νομοθεσία με το άρθρο 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα 
(άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπου αναφέρεται ότι «Η 
εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων 
εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα 
με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών 
αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό 
κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα 
πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη». 
2. Το άρθρο 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα (άρθρο 
19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) 



«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπου αναφέρεται ότι «Η 
εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων 
εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα 
με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών 
αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό 
κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα 
πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το υπ’αρ. 10580/6.07.2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με το οποίο πιστοποιείται η 
διαχειριστική επάρκεια του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ 
5.Την έγκριση του υποέργου Υποέργο 3 με τίτλο  «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων» Άξονας 8 από την ΕΥΔ ΕΔΒΜ 
6.Την υπ’ αριθ. 21/1/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ περί έγκρισης της 
παρούσης Πρόσκλησης. 
 
Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου, προσδιορίζεται από 
την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/6/2015 και η προσφερόμενη τιμή 
κατά εκπαιδευόμενο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τέσσερα (4) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
(3,25) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα 
κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 
 
 
Η ανάθεση και η σύμβαση θα γίνουν σε Ανάδοχο, κατόπιν αξιολόγησης των 
υποβληθεισών από τα Κοι.Σ.Π.Ε (Πίνακας Αποδεκτών) προσφορών και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α/16.03.2007) «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα (άρθρο 
19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» όπου αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση συμβάσεων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των 
ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω 
της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν 
επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση 
αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα 
διάταξη». 
Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κατά εκπαιδευόμενο. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται οι υπεργολαβίες για μέρος ή σύνολο του 
έργου. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής, τα οποία υποβάλλονται σε 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, είναι τα εξής: 



 
Α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Προσφοράς». 
 
Β. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: 
1) Άδεια σκοπιμότητας του Ν 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17-5-1999) 
συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού 
νόμου κλπ. του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί με τις μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του 
κωδικοποιημένου καταστατικού. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 
νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών ή 
ιδρυτικών νόμων κλπ., ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του 
διοικητικού οργάνου. 
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται 
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) δεν έχει επέλθει 
λύση του νομικού προσώπου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, β) δεν υπάρχουν άλλες 
τροποποιήσεις του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου, κλπ. πέραν των 
προσκομιζόμενων. 
Γ. Επιπλέον στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος  
δραστηριοποιείται στο χώρο της σίτισης συνοδευόμενα από υπεύθυνες 
δηλώσεις/βεβαιώσεις του Ν.1599/1986, με επικύρωση γνησίου της 
υπογραφής περί της αληθείας και της ακρίβειας των υποβαλλομένων 
στοιχείων. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μη γνωστοποιεί σε 
τρίτους και να κρατεί μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην 
αντίληψή του από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή 
και την ασφάλιση των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα ασφάλισης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαιτητική απόφαση 51/2010 για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας & Κοινων. 
Ασφάλισης 27/23-11-2010), καθώς και την Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμόν 30440/08.05.2006. 
Επιπλέον έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων 
των νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 
(ΦΕΚ 177/Α/18- 10-1985) «Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζομένων», π.δ. 
16/96 (ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας …» και Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 



Τέλος έχει την υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 68 «Συμβάσεις 
εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α/15-7-2010). 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας 
(αποδοχές, ωράριο, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), 
η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον 
Ανάδοχο. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος απασχολήσει αλλοδαπούς εργαζόμενους, 
οφείλει να διασφαλίσει ώστε αυτοί να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις και οπωσδήποτε να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής και 
εργασίας. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης. 
 
Η προσφορά σας θα κατατεθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3Ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα ημέρα 14/02/2014 και ώρα:12:00 
μ.μ. 
 
Η παρούσα και το επισυναπτόμενο Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης 
θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 
www.kanepgsee.gr 
. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί εμπροθέσμως μόνο μια 
προσφορά και από την αξιολόγηση προκύψει ότι αυτή πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
προβεί στην ανάθεση της σύμβασης. 
 
 
 
Συνημμένα: Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
α/α Κοι.Σ.Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ 
1. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Νομού Χίου 
Αερ. Ροδοκανάκη – Φάρκαινα  (Πάρκινγ Φάρκαινας) 821 00 Χίος 
2. ΚοιΣΠΕ "Διάπλους" Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι 124 62 Αθήνα 
3. ΚοιΣΠΕ "Ευ Ζην" Νοταρά 58 – Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω 
122 41 Αθήνα 
4. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου Λέπιδα 854 00 Λέρος 
5. ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ. Χανίων Βοηθητική Οδός Σούδας 731 00 Χανιά 
6. ΚοιΣΠΕ "Κλιμαξ Plus" Ευμολπιδών 30-32 118 54 Αθήνα 
7. ΚοιΣΠΕ "Νέοι Ορίζοντες" Κολοκοτρώνη & Μητρ. Μεθοδίου 
491 00 Κέρκυρα 
8. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Πιερίας 25ης Μαρτίου 102 601 00 Κατερίνη 
9. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δ. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά 196 564 29 Θεσ/νίκη 
10. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αχαΐας "Φάρος" Αθανασίου Διάκου 35, Ψηλά 
Αλώνια 262 24 Πάτρα 

http://www.kanepgsee.gr/


11. Κοι.Σ.Π.Ε. Φωκίδας "Γιάννης Βολίκας" Αγ. Θεοδώρων 19 331 00 
Άμφισσα 
12. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Κεφαλονιάς – Ζακύνθου "Ρότα" 
Γεωργίου Βεργωτή 131 281 00 Κεφαλονιά 
13. Κοι.Σ.Π.Ε. "Διαδρομές" Κ.Μπαλάνου 8, Μετς 11636 Καλλιθέα 
14. Κοι.Σ.Π.Ε. "Εικόνα" Νοσοκομείο Γενηματάς Λεωφ. Μεσογείων 154 
115 27 Αθήνα 
15 Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτροπιο Θεμιστοκλέους 3 15122 Μαρούσι 
16 Κοι.Σ.Π.Ε. Αρτας – Πρέβεζας Ψυχιατρική Κλινική νοσοκομείου Άρτας 
47100 Άρτα 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΙΤΙΣΗΣ   

Το παρόν έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης στα σεμινάρια του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που πραγματοποιούνται στο Νομό Αττικής από την 

υπογραφή της σύμβασης έως 30/6/2015.  

Το κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 35 ωρών. Σε κάθε τμήμα σεμιναρίου 

συμμετέχουν κατά μέσο 20 άτομα. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 

στο Νομό Αττικής περίπου 30 σεμινάρια 

Η παρεχόμενη τροφοδοσία ανά σεμινάριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

κάλυψης του παρακάτω καταλόγου αλμυρών και γλυκών ατομικών 

εδεσμάτων ανά ημέρα διενέργειας του ενδοσχολικού σεμιναρίου.  

o καφές ανά άτομο (ζάχαρη και ατομικά γαλατάκια), 1 ατομικό 

κέικ (muffin) ή 2 βουτήματα ή 1 κρουασάν σοκολάτας ή 1 

κρουασάν λεμόνι ή 1 κρουασάν μήλου ανά άτομο 

o 1 μικρή μπαγκέτα γαλοπούλα και 1 μικρή μπαγκέτα τόνου ή 

1 χάμπουργκερ ή 1 πεϊνιρλί τυρί μπέικον ή 1 καλτσόνε τυρί 

μπέικον ή 1 τυρόπιττα ή 1 κασερόπιτα  ή 1 κολοκυθόπιτα ή 1 

μανιταρόπιτα ή 1 σπανακόπιτα ανά άτομο 

 

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει στον ανάδοχο το τελικό 

μενού με βάση τον ανωτέρω κατάλογο σε εβδομαδιαία βάση και οι 

τελικές ημερομηνίες, οι ημέρες υλοποίησης των σεμιναρίων και ο 

τόπος και οι ώρες παράδοσης θα ανακοινώνονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα στον ανάδοχο. 

 


