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ΠΡΟ  

Γραφεύα Γενικού Σουριςμού 
(μζσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Αχαΐας) 
 

ΘΕΜΑ: «Επαναληπτικό προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ κατϊθεςησ οικονομικόσ προςφορϊσ 

για μετακύνηςη ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού Προγρϊμματοσ Μαθηςιακόσ Κινητικότητασ  KA101 - 

Erasmus+2020 (Σομϋασ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ) με τύτλο “Πρόληψη και 

Διαχεύριςη υγκρούςεων ςτο ύγχρονο χολεύο - Προαγωγό τησ Ψυχικόσ και υναιςθηματικόσ 

Τγεύασ: τρατηγικϋσ και Δεξιότητεσ” και κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA101-078438» 

Έχοντασ υπϐψη: ΤΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΥΕΚ 456/Β/13-2-2020 & ΤΑ 25735/H1/27‐02‐2020, ΥΕΚ 625/Β/27-

02-2020 

1   τ σ   ατϊξε σ τησ υπ  αρ  25735/H1/27‐02‐2020, (ΥΕΚ 625/Β/27-02-2020) Τ.Α. του ΤΠΑΙΘ με Θϋμα «Πλαύς ο 

εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ ERASMUS+, Δ α  καςύα υμμετοχόσ κα  Μετακ νόςεων»  

2  τ σ   ατϊξε σ τησ υπ  αρ  20883/ΓΔ4/12-02-2020, (ΥΕΚ 456/Β/13-2-2020) Τ.Α. του ΤΠΑΙΘ με Θϋμα «Εκ ρομϋσ-

Εκπα  ευτ κϋσ επ ςκϋψε σ κα  μετακ νόςε σ μαθητών/τρ ών Δημϐς ων κα  Ι  ωτ κών ςχολεύων Δευτεροβϊθμ ασ 

Εκπαύ ευςησ εντϐσ κα  εκτϐσ τησ χώρασ» 

3  την υπ  αρ  2020-1-EL01-KA101-078438 ϑμβαςη Επ χορόγηςησ γ α χϋ  ο Μαθης ακόσ Κ νητ κϐτητασ ΚΑ1 

ςτο πλαύς ο του Προγρϊμματοσ Erasmus+ (Σομϋασ Επαγγελματ κόσ Εκπαύ ευςησ κα  Κατϊρτ ςησ), μεταξϑ του 

Ι ρϑματοσ Κρατ κών Τποτροφ ών (ΙΚΤ) κα  τησ ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ, γ α την υλοπούηςη του χε ύου με τύτλο “Πρϐληψη 

κα  Δ αχεύρ ςη υγκροϑςεων ςτο ϑγχρονο χολεύο - Προαγωγό τησ Χυχ κόσ κα  υνα ςθηματ κόσ Τγεύασ: 

τρατηγ κϋσ κα  Δεξ ϐτητεσ” 

4  την υπ  αρ  20η (29/6/2021) πρϊξη του Δ/ντό τησ ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ περύ ςυγκρϐτηςησ επ τροπόσ αξ ολϐγηςησ των 

προςφορών κα  επ λογόσ του Σουρ ςτ κοϑ Γραφεύου που θα αναλϊβε  τ σ παρακϊτω μετακ νόςε σ   

Η ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ ζητϊ την κατϊθεςη ενςφρϊγ ςτων προςφορών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 14 τησ ςχετ κόσ (2), γ α την 

πραγματοπούηςη μετακ νόςεων ςτη ΔΡΕΔΗ τησ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ςτο πλαύς ο του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ 

Μαθης ακόσ Κ νητ κϐτητασ KA1 Erasmus+ 2020 με τύτλο : “Πρϐληψη κα  Δ αχεύρ ςη υγκροϑςεων ςτο ϑγχρονο 

χολεύο - Προαγωγό τησ Χυχ κόσ κα  υνα ςθηματ κόσ Τγεύασ: τρατηγ κϋσ κα  Δεξ ϐτητεσ» κα  κω  κϐ αρ θμϐ 

2020-1-EL01-KA101-078438. 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αντ κεύμενο του   αγων ςμοϑ εύνα  η ανϊ ε ξη τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ ο κονομ κόσ προςφορϊσ ταξ   ωτ κοϑ 

γραφεύου τϐςο με ποςοτ κϊ ϐςο κα  πο οτ κϊ κρ τόρ α. 

Δ καύωμα ςυμμετοχόσ ςτον   αγων ςμϐ ϋχουν ϐλα τα ταξ   ωτ κϊ γραφεύα που πληροϑν τ σ κατϊ νϐμο 

προϒποθϋςε σ γ α την παροχό τησ εν λϐγω υπηρεςύασ   Ο  προςφορϋσ θα κατατεθοϑν ςε ςφραγ ςμϋνουσ 

φϊκελουσ ςτο γραφεύο του Δ ευθυντό τησ ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ [Γ ανν τςών 5 & Ηπεύρου, 26223 Πϊτρα] με την ϋν ε ξη 
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«υπϐψη Επ τροπόσ Αξ ολϐγηςησ Προςφορών Erasmus+» κατϊ το χρον κϐ   ϊςτημα απϐ την Πϋμπτη15/07/2021 

ϋωσ κα  την Δευτϋρα 19/07/2021 κα  ώρα 12:001 το μεςημϋρ    Ο  προςφορϋσ μποροϑν να υποβληθοϑν α) 

προςωπ κϊ ό β) με εξους ο οτημϋνο εκπρϐςωπο,   αςφαλύζοντασ ο προςφϋρων ϐτ  θα παραληφθοϑν απϐ το 

Δ ευθυντό τησ ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ ϋωσ την καταληκτ κό ημερομηνύα κα  ώρα   Δεν γύνοντα   εκτϋσ αποςτολϋσ με e-mail 

ό fax, καθώσ κα  προςφορϋσ ο  οπούεσ θα φθϊςουν ςτη ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ μετϊ το πϋρασ τησ ωσ ϊνω καθορ ςμϋνησ 

ημερομηνύασ κα  ώρασ  ε λαμβϊνοντα  υπϐψη κα  επ ςτρϋφοντα  χωρύσ να αποςφραγ ςτοϑν.  Ο  προςφορϋσ  εν 

πρϋπε  να ϋχουν ξυςύματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ κα    ορθώςε σ   Εϊν υπϊρχε  ςτην προςφορϊ οπο α όποτε 

προςθόκη ό   ϐρθωςη, αυτό πρϋπε  να εύνα  υπογραμμϋνη απϐ τον προςφϋροντα   Η προςφορϊ απορρύπτετα  

κατϊ την κρύςη του οργϊνου αξ ολϐγηςησ των προςφορών, εϊν ςε αυτόν υπϊρχουν   ορθώςε σ που την 

καθ ςτοϑν αςαφό  

ΠΡΟΟΧΗ:  Μαζύ με την προςφορϊ κα  ςτον ύ  ο φϊκελο με αυτό, κϊθε ταξ   ωτ κϐ γραφεύο θα καταθϋτε  

απαρα τότωσ κα  υπεϑθυνη  όλωςη ϐπου θα αναγρϊφε :  

α) ϐτ  κατϋχε  το ε   κϐ ςόμα λε τουργύασ (βεβαύωςη ςυν ρομόσ των νομύμων προϒποθϋςεων γ α τη 

λε τουργύα τουρ ςτ κοϑ γραφεύου) κα   

β) ϐτ  το ςόμα αυτϐ βρύςκετα  ςε  ςχϑ. 

Η μετακύνηςη θα πραγματοπο ηθεύ ωσ εξόσ:  

ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ  

Προορ ςμϐσ: Δρϋς η τησ Γερμανύασ. 

Ημερομηνύα Αναχώρηςησ:  26 επτεμβρύου 2021   

Ημερομηνύα Επ ςτροφόσ:    2 Οκτωβρύου 2021   

Αρ θμϐσ υμμετεχϐντων: 16 εκπα  ευτ κού  

Μεταφορ κϊ Μϋςα: Λεωφορεύο κα  Αεροπλϊνο   

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Λεωφορεύο γ α 16 ϊτομα γ α τ σ παρακϊτω   α ρομϋσ:  

α) Πϊτρα (απϐ τη ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ - Γ ανν τςών 5 & Ηπεύρου, 26223 Πϊτρα ) προσ Αθόνα  

(ςτο Αερο ρϐμ ο Ελευθϋρ οσ Βεν ζϋλοσ), Κυρ ακό 26 επτεμβρύου 2021   

β) Αθόνα (απϐ Αερο ρϐμ ο Ελευθϋρ οσ Βεν ζϋλοσ) προσ Πϊτρα  

(ςτη  ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ - Γ ανν τςών 5 & Ηπεύρου, 26223 Πϊτρα ): ϊββατο 2 Οκτωβρύου 2021   

Ο  ώρεσ των ο  κών   α ρομών θα καθορ ςθοϑν ςε ςυν υαςμϐ με τ σ ώρεσ των αεροπορ κών πτόςεων   

ΠΡΟΟΧΗ: Σα λεωφορεύα πρϋπε  να   αθϋτουν ϐλεσ τ σ προβλεπϐμενεσ απϐ την κεύμενη νομοθεςύα 

προ  αγραφϋσ (ϋγγραφα καταλληλϐτητασ οχόματοσ, επαγγελματ κό ϊ ε α ο όγηςησ, ϋγγραφα ο ηγοϑ, κ λπ ) 

ώςτε να τηροϑντα  ο  ϐρο  αςφαλεύασ γ α τη μετακύνηςη των εκπα  ευτ κών  

Μαζύ με την προςφορϊ κα  ςτον ύ  ο φϊκελο με αυτό πρϋπε  να επ ςυναφθεύ ςϑμφωνα με τη ςχετ κό (2):   

-  Βεβαύωςη - υπεϑθυνη  όλωςη ϐτ  το λεωφορεύο που θα χρης μοπο ηθεύ καλϑπτε  τ σ παραπϊνω 

προ  αγραφϋσ κα    αθϋτε  ϐλα τα απαραύτητα   κα ολογητ κϊ κα   ελτύα καταλληλϐτητασ   την 

υπεϑθυνη  όλωςη πρϋπε  να περ λαμβϊνετα  υποχρεωτ κϊ κα  ο αρ θμϐσ θϋςεων του λεωφορεύου    

- Ά ε α Κυκλοφορύασ,   

- Έλεγχοσ ΚΣΕΟ κα    

                                                           
1
 η καταληκτ κό ημερομηνύα κατϊθεςησ των προςφορών, η οπούα θα πρϋπε  να εύνα  τουλϊχ ςτον πϋντε (5) ημϋρεσ μετϊ την 
ανϊρτηςη τησ προκόρυξησ 
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- Αςφαλ ςτόρ ο του οχόματοσ που θα χρης μοπο ηθεύ γ α τη μετακύνηςη  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  

Αεροπορ κϊ ε ς τόρ α με  υνατϐτητα ακϑρωςησ λϐγω γεγονϐτων ανωτϋρασ βύασ γ α 16 ϊτομα γ α τ σ παρακϊτω 

  α ρομϋσ: 

α) ΑΘΗΝΑ (Ελευθϋρ οσ Βεν ζϋλοσ) - ΔΡΕΔΗ (Δ εθνϋσ Αερο ρϐμ ο) :  Κυρ ακό 26 επτεμβρύου 2021   

β) ΔΡΕΔΗ (Δ εθνϋσ Αερο ρϐμ ο) - ΑΘΗΝΑ (Ελευθϋρ οσ Βεν ζϋλοσ) :  ϊββατο 2 Οκτωβρύου 2021   

ΠΡΟΟΧΗ: την ο κονομ κό προςφορϊ πρϋπε  α) να ςυμπερ λαμβϊνοντα  ο  φϐρο  των αερο ρομύων κα  ο  

επύναυλο  καυςύμων καθώσ κα  το τυχϐν επ πλϋον κϐςτοσ μεταφορϊσ αποςκευών, β) να αναφϋρετα  η 

αεροπορ κό ετα ρύα κα  ο  ακρ βεύσ ώρεσ πτόςεων, γ) να αναφϋρετα  ο ακρ βόσ αρ θμϐσ αποςκευών κα  ο  

αντύςτο χεσ προ  αγραφϋσ βϊρουσ κα    αςτϊςεων που αντ ςτο χοϑν ςε κϊθε εκπα  ευτ κϐ χωρύσ χρϋωςη τϐςο 

γ α check-in ϐςο κα  ωσ χε ραποςκευό,  ) να αναφϋροντα  ο  ακρ βεύσ ώρεσ αναμονόσ ςε περύπτωςη που 

χρε αςτεύ αλλαγό πτόςησ ςε εν  ϊμεςο αερο ρϐμ ο, ε) να αναφϋροντα  η πολ τ κό κα  ο  ϐρο  ακϑρωςησ τησ 

μετακύνηςησ κα  ςτ) να αναφϋροντα  ο    α  καςύεσ πρωτοκϐλλου   αςφϊλ ςησ μετϊ οςησ του COVID-19.  Ο  

πτόςε σ πρϋπε  να επ   ωχθεύ να γύνοντα  απϐ την ύ  α αεροπορ κό ετα ρεύα, αυθημερϐν, με  κανϐ χρϐνο γ α την 

αλλαγό εν  ϊμεςων ςτϊςεων   Κατϊ την αξ ολϐγηςη εκτϐσ απϐ τα ο κονομ κϊ χαρακτηρ ςτ κϊ θα ληφθοϑν 

υπϐψη κα  τα πο οτ κϊ χαρακτηρ ςτ κϊ των πτόςεων (ώρεσ αναχώρηςησ κα  ϊφ ξησ, απευθεύασ πτόςε σ, ώρεσ 

εν  ϊμεςησ αναμονόσ, αποςκευϋσ κα  αντύςτο χο  ωρεϊν βϊροσ κ λπ )  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ  

Δωμϊτ α κα  Δ ανυκτερεϑςε σ ςτην ΔΡΕΔΗ :  

α) 8  ύκλ να γ α 8   ανυκτερεϑςε σ  

(check-in: 26 - επτεμβρύου - 2021  , check-out: 2 - Οκτωβρύου - 2021  )  

Κατηγορύα Ξενο οχεύου: Σουλϊχ ςτον 4* με πρω νϐ / ημ   ατροφό (πρω νϐ κα   εύπνο) 2 

Θα προτ μηθεύ ξενο οχεύο ςτο κϋντρο τησ ΔΡΕΔΗ με ϊρ ςτεσ κρ τ κϋσ απϐ μεγϊλουσ ταξ   ωτ κοϑσ 

οργαν ςμοϑσ, το οπούο πρϋπε  να   αθϋτε   ωρεϊν Wi-Fi ςτα  ωμϊτ α κα  αύθουςα με εξοπλ ςμϐ υποςτόρ ξησ 

ςυνε ρ ϊςεων.  την προςφορϊ θα πρϋπε  να ϋχε  ςυμπερ ληφθεύ κα  ο τυχϐν τοπ κϐσ τουρ ςτ κϐσ φϐροσ   

ΠΡΟΟΧΗ: την προςφορϊ πρϋπε  α) να αναφϋρετα  ρητϊ το ϐνομα κα  η κατηγορύα του ξενο οχεύου που 

προτεύνετα , β) να αναφϋροντα  η πολ τ κό κα  ϐρο  ακϑρωςησ τησ μετακύνηςησ κα  γ) να αναφϋροντα  ο  

  α  καςύεσ πρωτοκϐλλου   αςφϊλ ςησ μετϊ οςησ του COVID-19.  ε περύπτωςη που η προςφορϊ υπερβαύνε  τ σ 

ο κονομ κϋσ  υνατϐτητεσ του προγρϊμματοσ μπορεύ να γύνε   ϋκτη κα  προςφορϊσ γ α ξενο οχεύο ςε ϊλλη 

περ οχό.  Αρκεύ να ανόκε  ςε γνωςτό κα  μεγϊλη πο οτ κό   εθνό αλυςύ α ξενο οχεύων κα  να καλϑπτε  το ςϑνολο 

των παραπϊνω προ  αγραφών. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ  

την προςφορϊ υποχρεωτ κϊ θα περ λαμβϊνοντα : 

 α) Τποχρεωτ κό Αςφϊλ ςη Ευθϑνησ Δ οργανωτό (αςτ κόσ-επαγγελματ κόσ ευθϑνησ) ςϑμφωνα με την κεύμενη 

νομοθεςύα  ε περύπτωςη αφερεγγυϐτητασ ό πτώχευςησ του τουρ ςτ κοϑ γραφεύου να παρϋχετα  κϊλυψη, πϋραν 

των ϊλλων αξ ώςεων, τησ υποχρϋωςησ επ ςτροφόσ των καταβληθϋντων κα  του επαναπατρ ςμοϑ των 

εκπα  ευτ κών που ςυμμετϋχουν ςτη μετακύνηςη   

                                                           
2
 ζηο ζημείο αςηό μποπούμε να ζςμπεπιλάβοςμε όποςρ ζσεηικούρ με ηη διαηποθή πος θα καλύπηοςν ηιρ καηά πεπίπηυζη ανάγκερ 

μαρ. πσ ηο ππυινό και ηο δείπνο ππέπει να είναι μποςθέ.  Ειδικά ζηο δείπνο ππέπει να ζςμπεπιλαμβάνοςν από ηα ποηά (πσ 

ανατςκηικά, νεπό κλπ).  Αν η ώπα ανασώπηζηρ και άθιξηρ δεν επιηπέπει ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ να ππογεςμαηίζοςν ή να δειπνήζοςν 

θα ππέπει να παπάζσει ζςζκεςαζμένο ππόσειπο θαγηηό. 
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ΠΡΟΟΧΗ: Μετϊ την επ λογό τησ προςφορϊσ πρϋπε  απαραύτητα να προςκομ ςτεύ το ςυμβϐλα ο γ α την 

παραπϊνω κϊλυψη  το ςυμβϐλα ο πρϋπε  να αναφϋροντα  α) ο αρ θμϐσ ςυμβολαύου, β) τα ονϐματα των 

ςυμβαλλομϋνων μερών, γ) η ημερομηνύα,  ) η   ϊρκε α κα  ο προορ ςμϐσ τησ μετακύνηςησ κα  ε) αναλυτ κό 

ονομαςτ κό κατϊςταςη των αςφαλ ςμϋνων εκπα  ευτ κών   Γ α την περύπτωςη αφερεγγυϐτητασ ό πτώχευςησ, 

ςτο αςφαλ ςτόρ ο ςυμβϐλα ο θα πρϋπε  να αναφϋρετα  κα  ο τρϐποσ ϊμεςησ καταβολόσ των εξϐ ων 

επαναπατρ ςμοϑ   

β) Η τελ κό ςυνολ κό τ μό τησ προςφορϊσ (ςυμπερ λαμβανομϋνου του ΥΠΑ) αλλϊ κα  ο επ μερ ςμϐσ τησ ανϊ 

ϊτομο (ςυμπερ λαμβανομϋνου του ΥΠΑ)   Η ο κονομ κό  προςφορϊ θα αφορϊ ςε  εκατϋςςερ σ (14) 

εκπα  ευτ κοϑσ κα  θα καλϑπτε   ωρεϊν την ςυμμετοχό  ϑο (2) εκπα  ευτ κών   

γ) Ο  γεν κού ϐρο  ςυμμετοχόσ ςτην μετακύνηςη   

ΗΜΕΙΩΗ: ε περύπτωςη που ο  προςφορϋσ υπερβαύνουν τ σ ο κονομ κϋσ  υνατϐτητεσ του προγρϊμματοσ, η 

επ τροπό αξ ολϐγηςησ μπορεύ να μην προχωρόςε  ςε επ λογό ταξ   ωτ κοϑ γραφεύου ό να προχωρόςε  ςε 

αξ ολϐγηςη μϐνο μερ κών απϐ τα προαναφερϐμενα (π χ  μϐνο ξενο οχεύο)   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Η αξ ολϐγηςη των προςφορών θα πραγματοπο ηθεύ ςτο γραφεύο του Δ ευθυντό τησ ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ την Δευτϋρα 

05/7/2021 κα  ώρα 13:00 το μεςημϋρ 3.  Κατϊ την αξ ολϐγηςη θα ληφθοϑν υπϐψη: α) το ο κονομ κϐ ϑψοσ τησ 

προςφορϊσ, β) η  κανοπούηςη των προ  αγραφών που θϋτε  η παροϑςα προκόρυξη κα  γ) ο  τυχϐν πο οτ κϋσ 

  αφοροπο όςε σ - πρϐςθετεσ παροχϋσ των προςφορών   Η επ λογό του ταξ   ωτ κοϑ γραφεύου θα καταγραφεύ 

ςε πρακτ κϐ κα  το τουρ ςτ κϐ πρακτορεύο που θα επ λεγεύ θα ενημερωθεύ τηλεφων κϊ απϐ την ΔΔΕ ΑχαϏασ.  

ϑμφωνα με τη ςχετ κό (2), ενςτϊςε σ κατϊ τησ επ λογόσ μποροϑν να υποβληθοϑν εντϐσ τρ ών ημερών απϐ την 

ανϊρτηςη του πρακτ κοϑ ςτην  ςτοςελύ α τησ ΔΔΕ ΑχαϏασ.  Μετϊ την αξ ολϐγηςη κα  την εξϋταςη των 

εν εχϐμενων ενςτϊςεων, γύνετα  η τελ κό επ λογό του ταξ   ωτ κοϑ γραφεύου κα  η ΔΔΕ ΑχαϏασ ςυντϊςςε  

ςϑμβαςη οργανωμϋνου ταξ   οϑ (   ωτ κϐ ςυμφωνητ κϐ), ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, που υπογρϊφετα  

απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη    

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Θα  οθεύ προκαταβολό 70% ϐταν αυτό καταβληθεύ απϐ το Ί ρυμα Κρατ κών Τποτροφ ών (ΙΚΤ) ςτη ΔΔΕ ΑΦΑΙΑ 

ςϑμφωνα με τη ςχετ κό (1).  Η εξϐφληςη θα γύνε  με την εκκαθϊρ ςη του προγρϊμματοσ απϐ το ΙΚΤ κα  ϐχ  

αργϐτερα απϐ τα τϋλη Δεκεμβρύου 2021. 

Σο πρακτορεύο που θα επ λεγεύ εύνα  υποχρεωμϋνο να εκ ώςε  τα νϐμ μα παραςτατ κϊ γ α κϊθε υπηρεςύα που θα 

παρϋχε  ςτο πρϐγραμμα   Οπο α όποτε παρϋκκλ ςη ςυν ςτϊ α τύα ϊρνηςησ καταβολόσ αντ τύμου απϐ πλευρϊσ 

τησ ΔΔΕ ΑχαϏασ    

Η παροϑςα προκόρυξη εκ όλωςησ εν  αφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτην  ςτοςελύ α τησ Δ εϑθυνςησ 

Δευτεροβϊθμ ασ Εκπαύ ευςησ ΑχαϏασ (www dide ach sch gr)  

  ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 

  
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 
Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

   

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ Π. 
 

                                                           
3
 ΠΡΟΟΦΗ : Η επ τροπό αξ ολϐγηςησ των προςφορών ξεκ νϊ την αξ ολϐγηςη μ ςό ώρα μετϊ την καταληκτ κό ημερομηνύα 
κα  ώρα κατϊθεςησ προςφορών  
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