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ΘΕΜΑ «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑ» 

 

Σν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε 

θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηε δηνξγάλσζε επίζθεςεο, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο  

Erasmus + ΚΑ2. Η κεηαθίλεζε αθνξά ζηε κεηάβαζε  δπν (2)  καζεηώλ θαη δπν (2) 

εθπαηδεπηηθώλ από Πάηξα ζηελ πόιε Hunedoara ηεο Ρνπκαλίαο θαη ην αληίζηξνθν.  

 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΡΟΦΗ 

Hunedoara - Ρνπκαλία 

  

Αλαρώξεζε από Πάηξα 31/03/2019, εκέξα 

Κπξηαθή. 

 Αλαρώξεζε από Ρνπκαλία θαη Δπηζηξνθή 

ζηελ Πάηξα 07/04/2019, εκέξα  Κπξηαθή.  

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ. 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ (καζεηέο / θαζεγεηέο)  

 

Γπν (2)  καζεηέο, θαη δπν (2) ζπλνδνί 

θαζεγεηέο, ζύλνιν ηέζζεξηο (4). 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ  

 

Μεηαθνξά νδηθώο από ηελ Πάηξα κέρξη ην 

αεξνδξόκην Δι. Βαληδέινο. Μεηαθνξά 

αεξνπνξηθώο ζηε Ρνπκαλία. Μεηαθνξά 

νδηθώο από ην αεξνδξόκην άθημεο ηεο 

Ρνπκαλίαο ζηελ πόιε Hunedoara. 

Μεηαθνξά νδηθώο από ηελ πόιε Hunedoara 

ζην αεξνδξόκηα αλαρώξεζεο ηεο Ρνπκαλίαο. 

Μεηαθνξά αεξνπνξηθώο από ην αεξνδξόκην 

ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Αζήλα.  Μεηαθνξά 

νδηθώο από ην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο 

ζηελ Πάηξα. 

 



 

 

ύμθωνα με ηον κανονιζμό μεηακινήζεων ηης εθνικής μονάδας ζσνηονιζμού 

προγραμμάηων Erasmus +, ηο κόζηος ηης μεηακίνηζης δεν δύναηαι να 

σπερβαίνει ηο ποζό ηων 1.100 εσρώ. 

 

Παξαθαινύληαη όζα ηαμηδησηηθά γξαθεία  επηζπκνύλ λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ λα 

ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ ρνιείνπ καο έως ηην 

Παραζκεσή 15/02/2019 ζηις 12:00 ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. 

Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη θιεηζηή ζην ρνιείν. Πξνζθνξέο κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ δελ γίλνληαη δεθηέο. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 15-02-2019 ζηηο 13:15. 

 ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε όηη δηαζέηεη βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

ηζρύ.  

2. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ. 

3. Βεβαίσζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή. 

 

Σα κεηαθνξηθά κέζα  ζα πξέπεη λα πιεξνύλ  όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ.  

Ο δηνξγαλσηήο (Γξαθείν Σαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιεηα αζηηθήο 

επζύλεο γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο όπσο θαη αζθάιεηα πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ όπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10-11-2011- Τ.Α. (ΦΔΚ2769/Β/02-12-

2011), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 220647/Γ2/23-12-2016 (ΦΔΚ. 

4227/β/28-12-2016). 

 
 

 

                                                                                                 

                                                                                                      Ο Γηεπζπληήο 

 

 

                                                                                                     Νηθόιανο Κακπύιεο 

 


		2019-02-11T13:08:47+0200
	KAMPYLIS NIKOLAOS




