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ΠΡΟ

Ξενοδοχειακζσ επιχειρήςεισ
Δήμου τυλίδασ και Πόλησ Λαμίασ

Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για παροχή υπηρεςιών φιλοξενίασ»
Με τθν παροφςα επικυμοφμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι το ΚΠΕ Στυλίδασ-Υπάτθσ, κατά το
τρζχον ςχολικό ζτοσ, ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ τησ Πράξησ «ΚΕΝΣΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ», μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», υποζργο 4, άξονασ προτεραιότητασ 8,
με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, πρόκειται να προςφζρει φιλοξενία
με διανυκτζρευςθ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α)

Σε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςχολικϊν ομάδων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ
ςυμμετάςχουν ςε διιμερα προγράμματα.
(1 διανυκτζρευςθ ςε μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια + πρωινό)

που κα

β)

Σε εκπαιδευτικοφσ, ειςθγθτζσ, διοργανωτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςε θμερίδεσ και ςεμινάρια του
ΚΠΕ.
(1 ζωσ 2 διανυκτερεφςεισ ςε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα + πρωινό).

Για τθν καλφτερθ λειτουργία των προγραμμάτων μασ, ενδιαφερόμαςτε για ςυνεργαςία με
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ςτο Διμο Στυλίδασ (ζδρα του ΚΠΕ) ι ςτθν πόλθ τθσ Λαμίασ.
Το ΚΠΕ Στυλίδασ-Υπάτθσ, προκειμζνου να παράςχει τθν καλφτερθ δυνατι και αςφαλι διαμονι
ςτουσ φιλοξενοφμενουσ, δεδομζνου ότι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ αυτϊν είναι μακθτζσ, κατά τθν τελικι
επιλογι ςυνεργατϊν, πζραν τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κα λάβει υπόψθ τθν πλιρωςθ των εξισ
προχποκζςεων:





Λειτουργία τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τουσ ζτουσ.
Διάκεςθ των ελεφκερων δωματίων όταν ηθτθκοφν, ανεξαρτιτωσ περιόδου, με τθ δζςμευςθ το
ΚΠΕ να ενθμερϊνει τθν επιχείρθςθ δζκα θμζρεσ πριν τθ φιλοξενία.
Καλζσ ςυνκικεσ διαμονισ (Θζρμανςθ, κλιματιςμόσ, αςφάλεια).
Πρωινό κατάλλθλο για μακθτζσ.

Στθν περίπτωςθ ακφρωςθσ επίςκεψθσ από πλευράσ ςχολείων, το ΚΠΕ αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ να ενθμερϊνει τθν επιχείρθςθ πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ
θμερομθνία άφιξθσ των φιλοξενουμζνων, με εξαίρεςθ τισ ακυρϊςεισ τελευταίασ ςτιγμισ, λόγω ακραίων
καιρικϊν ςυνκθκϊν ι εκτάκτων αναγκϊν.

Στθν περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε για τθν παροχι των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, παρακαλοφμε
να μασ γνωςτοποιιςετε τθν προςφορά ςασ μζχρι τθν 27θ Φεβρουαρίου 2019.
Η παροφςα δθμοςιεφεται, για δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΚΠΕ και του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Επιςυνάπτεται ζντυπο προςφοράσ. τισ τιμζσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Διάρκεια προςφοράσ: 28-2-2019 ζωσ 30-6-2019.
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