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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετακίνηση εκπαιδευτικών 

και µαθητών – τριών στα πλαίσια προγράµµατος 

 

Η ∆ιεύθυνση του 4ου ΓΕΛ Πάτρας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

µε κλειστές προσφορές σύµφωνα µε την 129287/Γ2/2011 Υπουργική 

απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02

µετακίνηση στη Βαρσοβία

και 4 µαθητών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος 

αριθµό σύµβασης:2013

best friend!”  

Στοιχεία µετακίνησης: 

επιστροφής που καλούµε να λ

Προορισµός: Βαρσοβία 

Ηµέρα αναχώρησης: 9 Μαρτίου 2015

Ηµέρα επιστροφής: 14 Μαρτίου  2015

Αριθµός συµµετεχόντων: 6 άτοµα

 

Απαιτούνται 

6 αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα προς 

προαναφερθείσες ηµεροµηνίες.

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
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κήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετακίνηση εκπαιδευτικών 

τριών στα πλαίσια προγράµµατος Comenius στην Πολωνία

ΓΕΛ Πάτρας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

µε κλειστές προσφορές σύµφωνα µε την 129287/Γ2/2011 Υπουργική 

απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011

κίνηση στη Βαρσοβία-Tarnobrzeg της Πολωνίας 2 εκπαιδευτικών 

στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος 

αριθµό σύµβασης:2013-R01-COMO6-29395-5 και τίτλο: “The 

:  Παρακάτω δίνονται οι  ηµεροµηνίες αναχώρησης κι 

που καλούµε να ληφθούν υπόψη.  

 

Ηµέρα αναχώρησης: 9 Μαρτίου 2015 

14 Μαρτίου  2015  

Αριθµός συµµετεχόντων: 6 άτοµα 

ισιτήρια από Αθήνα προς Βαρσοβία µε επιστροφή στις 

προαναφερθείσες ηµεροµηνίες. 

 

 

01 /2015 

 

Ενδιαφερόμενα τουριστικά Γραφεία 

μέσω 

της ιστοσελίδας της 

Διεύθυνσης Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

Ν. ΑΧΑΙΑΣ 

κήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετακίνηση εκπαιδευτικών 

στην Πολωνία 

ΓΕΛ Πάτρας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

µε κλειστές προσφορές σύµφωνα µε την 129287/Γ2/2011 Υπουργική 

2011 για την 

εκπαιδευτικών 

στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος Comenius µε 

 book – your 

ρακάτω δίνονται οι  ηµεροµηνίες αναχώρησης κι 

µε επιστροφή στις 



Στην προσφορά τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να συµπεριλάβουν: 

1. Την υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό 

σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ 

2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελµατικής ευθύνης 

Στην επιλογή εκτός από την οικονοµικότερη προσφορά θα ληφθούν υπόψη οι 

ώρες αναχώρησης – άφιξης οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετούν τη µετάβαση 

Πάτρα -  Κιάτο – Ελ. Βενιζέλος και επιστροφή ή Πάτρα -  Αθήνα και 

επιστροφή µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους έως 15 

Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης  του 4ου  ΓΕΛ 

Πάτρας. Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί στις 15-1-2015 στις 12:30 µ.µ. 

στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης . Παρακαλούµε εκτός από τη συνολική τιµή και 

για την τιµή κατ’ άτοµο. 

 

 

 

                                                          Η ∆ιευθύντρια                                                          

                                                          (α.α.) 

                                                           Γ.Βελλιανίτης 

 

 

 


