
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΑΤΡΑ   15 -01 -2019   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

 
                      
                         Αρ. Πρωτ.: 

1 o  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Π Α Τ Ρ Α Σ    

                           
Διεύθυνση: Σεφέρη 123 - 263 35 – Κουκούλι - Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2610-643146 
FAX:  2610-643121        
e-mail: 1sek-pat@sch.gr   

   

       
              

                                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ : “ Προκήρυξη   για μετακίνηση εκπαιδευτικών στα πλαίσια προγράμματος 
ERASMUS+  από την Πάτρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος  και αντίστροφα” 

 
 

Στα πλαίσια προγράµµατος ERASMUS+ µε κωδικό αριθµό 2018-1-

EL01-KA102-047416 που υλοποιεί το 1
ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας, 

απαιτείται η µετακίνηση  δέκα (10) εκπαιδευτικών µαζί µε τις αποσκευές τους 

από την Πάτρα προς το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αντίστροφα. 

Αναλυτικά η αναχώρηση µε Λεωφορείο τουλάχιστον 10 θέσεων και 

επαρκή χώρο για τις αποσκευές τους, θα πραγµατοποιηθεί από Πάτρα στις 9-

2-2019 ηµέρα Σάββατο και ώρα 04:00 π.µ. µε προορισµό το αεροδρόµιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επιστροφή θα πραγµατοποιηθεί από το αεροδρόµιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος προς Πάτρα στις 16-2-2019 ηµέρα Σάββατο και ώρα 

16:00 µ.µ. 

Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόµενες από την 

κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, 

επαγγελµατική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού, κλπ) ώστε να τηρούνται οι 

όροι ασφαλείας για την µετακίνηση των εκπαιδευτικών. Μαζί µε την 

προσφορά και στον ίδιο φάκελο µε αυτή πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση – 

υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα λεωφορεία που θα χρησιµοποιηθούν 

καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και δελτία καταλληλότητας. 

  Στην προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται: 

 

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή (αστικής-επαγγελµατικής 

ευθύνης) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 

πτώχευσης του τουριστικού γραφείου να παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων 

αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων. 
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 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στο γραφείο του 1
ου

 

Εργαστηριακού Κέντρου στην Πάτρα (Γεωργίου Σεφέρη 123 Κουκούλι 

Πάτρα) έως ∆ευτέρα 21-01-2019 και ώρα 13:00 µµ. 

Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό και το 

τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενηµερωθεί τηλεφωνικά από το 

∆ιευθυντή του σχολείου. Το πρακτικό αξιολόγησης αναρτάται άµεσα στην 

ιστοσελίδα της ∆∆Ε Αχαΐας και εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το 

∆ιευθυντή σε κάθε συµµετέχοντα ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 

δύο (2) ηµερών από τη σύνταξη και ανάρτησή του. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

µπορούν να κατατίθενται στο  γραφείο του 1ου ΕΚ Πάτρας  µέχρι την 

Τετάρτη 23/01/2019 και ώρα 14:00 το µεσηµέρι. Μετά την αξιολόγηση και 

την εξέταση των ενδεχόµενων ενστάσεων, γίνεται η τελική  επιλογή του 

ταξιδιωτικού γραφείου και η επιτροπή εξουσιοδοτεί τον ∆ιευθυντή του 1ου 

ΕΚ Πάτρας να υπογράψει σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό) µε το πρακτορείο 

ταξιδίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
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