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                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                      Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
      ΔΥΤΙΚΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

                1
ο
 ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ταχ. Δ/νση        : Θράκης 4  
Τ.Κ.                     : 56430                   
Πληροφορίες   : Παντελιάδης Χ. 
Τηλέφωνο        : 2310653039       
FAX                    : 2310641670                 
E-mail                : mail@1epal-stavroup.thess.
Site  : 1epal.eu                

 
 

Πρόσκληση κατάθεσης ο ικονομικής  προσ
‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’

 
Το 1ο  ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων 
5735/Η/ 20/2/2020 (ΦΕΚ 625/27-02-2020) Υ.Α με θέμα: «Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και 
Μετακινήσεων» και το υπ. Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 13

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

και τίτλο: «Go Digital-Web 2.0 Tools in
υλοποιεί το σχολείο μας.  
 

Δικαίωμα συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

εν λόγω υπηρεσίας. 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν  στο 1
ο
 ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

απαραιτήτως τον συνοδευτικό πίνακα, ΣΥΜ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με την ένδειξη 

Για το

«Go Digital-Web
Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο αεροπορικά εισιτήρια από 

 

8 εκπαιδευτικοί

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει
1. Τιμή για αεροπορικά εισιτήρια με αποσκευή

αποσκευή, καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς

2. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

3. Ταξιδιωτική ασφάλιση η οποία θα περιλαμβάνει:

a. Επέκταση καλύψεων από αίτια COVID

b. Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας έως 

c. Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

d. Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής 

e. Προσωπική αστική ευθύνη ταξιδιώτη 

f. Ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων

g. Επαναπατρισμό ασφαλισμένου και συνταξιδευόντων μελών της οικογενείας

h. Μεταφορά σορού 

i. Έξοδα μετακίνησης εξ αιτίας πρόωρης διακοπής ταξιδίου 

j. Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδίου 

k. Έξοδα διαμονής/επικοινωνίας λόγω απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων 

                                                                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

.sch.gr  

Θέμα : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγρα

‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’

Το 1ο  ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων
2020) Υ.Α με θέμα: «Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και 

και το υπ. Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 13/2/2020 (ΦΕΚ 456/13-02-2020)  για την πραγματοποίηση μετακί

ΜΑΔΡΙΤΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητας ΚΑ121-VET με κωδικό:  2021-1-EL01
in School Enviroment and Distance Learning

υν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της 

ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, στο γραφείο του Διευθυντή, σε κλει

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως  ΤΗΝ 06/07/20
 : 

το πρόγραμμα: 2021-1-EL01-KA121-VET-000006141

Web 2.0 Tools in School Enviroment and Distance
εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Μαδρίτη με επιστροφή και 

οί, με αναχώρηση 19/11/2022 και επιστροφή 30/11/202

θα πρέπει να περιλαμβάνει τον συνοδευτικό πίνακα που μπορεί να σας σταλεί και με 

με αποσκευή(παραδοτέα βαλίτσα), συνολική, καθώς επίσης και το κόστος 

ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (δείτε αναλυτικά τον πίνακα).  

Ταξιδιωτική ασφάλιση η οποία θα περιλαμβάνει: 

Επέκταση καλύψεων από αίτια COVID-19 (μακράς διαρκείας) 

Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας έως  1.500€ 

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής  

Προσωπική αστική ευθύνη ταξιδιώτη  

Ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων  ταξιδίου 

Επαναπατρισμό ασφαλισμένου και συνταξιδευόντων μελών της οικογενείας 

ησης εξ αιτίας πρόωρης διακοπής ταξιδίου  

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδίου  

Έξοδα διαμονής/επικοινωνίας λόγω απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων  

Θεσσαλονίκη, 29/06

 
Αριθμ. Πρωτ. : 1199
 
Προς : Δ/νση Δ/θμιας 
Για ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

αμμα Erasmus+, Δράση KA1 
‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’ 

προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με την υπ.  αριθμ.  
2020) Υ.Α με θέμα: «Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και 

για την πραγματοποίηση μετακίνησης στη 

EL01-KA121-VET-000006141 
Learning» - ροή εκπαιδευτικών,  το οποίο 

ία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της 

ειστό φάκελο  με συμπληρωμένο 

2022, ώρα 13:00 μ.μ.. ΠΟΥ ΘΑ 

000006141 

Distance Learning» 

και με αποσκευή, ως εξής: 

/2022 

που μπορεί να σας σταλεί και με mail σε μορφή doc: 

καθώς επίσης και το κόστος κατ’ άτομο με την 

6/2022 

9 

Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης    
Για ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε  
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l. Ασφάλεια για απώλεια αποσκευών

4. Σαφή δήλωση του πρακτορείου ότι εκτός από την έκδοση των καρτών επιβίβασης θα συμπληρ

ΑΝ  απαιτούνται λόγω Covid κατά την αναχώρηση και την επιστροφή. 

 

 

 

5. Θα προτιμηθούν πτήσεις κατά προτεραιότητα 

ολοκληρώνονται αυθημερόν εντός 12ώρου 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 30/11/22

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

7. Να αναφέρεται αν θα υπάρχει και έως πότε η 

την αναχώρηση πρέπει να δηλωθούν ποιοι θα είναι οι επιβάτες

 

Αξιολόγηση προσφορών:  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματο

επόμενη εργάσιμη της ολοκλήρωσής τους. (ακολουθεί ο πίνακας 

 

  

Ασφάλεια για απώλεια αποσκευών 

Σαφή δήλωση του πρακτορείου ότι εκτός από την έκδοση των καρτών επιβίβασης θα συμπληρ

απαιτούνται λόγω Covid κατά την αναχώρηση και την επιστροφή.  

Θα προτιμηθούν πτήσεις κατά προτεραιότητα με αναχώρηση μεταξύ 06:30 – 14:30 και για τις δύο διαδρομές και να 

εντός 12ώρου ώστε να μη χρειαστεί διανυκτέρευση ή παραμονή για πολλές ώρες σε αεροδρόμια

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 30/11/22. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

και έως πότε η δυνατότητα αλλαγής επιβατών χωρίς επιβάρυνση 

πρέπει να δηλωθούν ποιοι θα είναι οι επιβάτες. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 14:00 μ.μ.  ή αν θα απαιτηθούν διευκρινήσεις την 

επόμενη εργάσιμη της ολοκλήρωσής τους. (ακολουθεί ο πίνακας που πρέπει να συμπληρωθεί) 

       

Σαφή δήλωση του πρακτορείου ότι εκτός από την έκδοση των καρτών επιβίβασης θα συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα έγραφα 

0 και για τις δύο διαδρομές και να 

για πολλές ώρες σε αεροδρόμια ΚΑΙ 

ση και έως ποιο χρονικό όριο πριν 

ή αν θα απαιτηθούν διευκρινήσεις την 

 
 
 
 
 

ο Δ/ντης 
 

 
    Ντριβαλάς Γεώργιος
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Πίνακας
2021-1-EL01-KA121-VET-000006141 «Go Digital

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 
 

Υ/Δ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ 
Εταιρία/ αρ. πτησεων / τοπικές ώρες ( Αν είναι ίδιες για 

όλους αρκεί να γραφούν μια φορά) 

ΝΑΙ * ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΜΑΔΡΙΤΗ  ΜΑΔΡΙΤΗ - ΘΕΣ/ΚΗ 

8 εκπαιδευτικοί 20/11/2022 01/12/2022 

Υπεύθυνος προσφοράς 

 

e-mail 

(*) το ΝΑΙ είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

2021-1-EL01-KA121-VET-000006141 

Πίνακας οικονομικής προσφοράς για το πρόγραμμα:  
Go Digital-Web 2.0 Tools in School Enviroment and Distance Learning

( Αν είναι ίδιες για ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 

Μέχρι πότε 
ισχύει η 

προσφορά 

Μέχρι πότε 
μπορούν να 
αλλαχθούν 

επιβάτες 
χωρίς ποινή 

Ασφάλιση 
σύμφωνη με 
τους όρους
πρόσκλησης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΘΕΣ/ΚΗ  

Kg  
βαλίτσα 

Kg  
cabin 
Bag 

   
 

 

Τηλέφωνα 
 
Κινητό 
 
fax 

Σφραγίδα πρακτορείου / υπογραφή

Web 2.0 Tools in School Enviroment and Distance Learning - Μαδρίτη» 

Ασφάλιση 
σύμφωνη με 
τους όρους 
πρόσκλησης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Τιμή κατ’άτομο 

με τις αποσκευές ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

/ υπογραφή 


