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ΘΔΜΑ: « Ππόζκληζη καηάθεζηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ για μεηακίνηζη ζηο Δςπυπαφκό 

ππόγπαμμα : ERASMUS+, ΓΡΑΗ ΚΑ122SCH » 

Τν Γπκλάζην Αγίνπ Πλεχκαηνο Ν. Σεξξψλ δεηά θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ 20883/ΓΓ4/2020 Υ.Α., ΦΔΚ 456 η.Β΄/13-02-2020, άξζξν 13 &14, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο, ζην Διζίλθη ηεο Φηιαλδίαο, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, Γξάζε ΚΑ122SCH κε θσδηθφ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030687 

θαη ηίηιν : Οηθνδνκψληαο έλα ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιείν ειθπζηηθφ γηα φινπο: Τν ζρνιείν ηνπ 21νπ 

αηψλα» νπνίν ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν καο. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο 

θαιχηεξεο νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Παξαθαινχκε λα καο 

απνζηείιεηε πξνζθνξά, έσο ηελ Σεηάπηη 04-05-2022 και ώπα 11:00. Η αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα κέξα. Η αλαρψξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

Ι. Από ηιρ 3 Ιοςλίος 2022 μέσπι 10 Ιοςλίος 2022, (ε επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά 

ζην δηάζηεκα απφ 03/07/2022 υρ 10/07/2022) με ηη ζςμμεηοσή έξι (06) εκπαιδεςηικών (για ηο 

Δλζίνκι ηηρ Φιλανδίαρ).  
 

Η πποζθοπά να πεπιλαμβάνει:  

 Έξι (06) αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε έλα ζαθίδην πιάηεο θαη κηα (01) ρεηξαπνζθεπή αλά άηνκν 

απφ αεξνδξφκην Μαθεδνλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην Διζίλθη ηεο Φηιαλδίαο πξσηλέο ψξεο 

ζηηο 03/07/2022 θαη επηζηξνθή αληίζηξνθα ζηηο 10/07/2022, απεπζείαο ή κε κηα ζηάζε ,ε 

νπνία δελ ζα είλαη ζε αεξνδξφκην ηεο Μεγάληρ Βπεηανίαρ ή ρψξαο ηεο Αναηολικήρ 

Δςπώπηρ, νχηε Σοςπκίαρ. (θα ληθθεί ζοβαπά ςπότη ο ζςνολικόρ σπόνορ ηυν πηήζευν 

και αναμονήρ ζηα αεποδπόμια ) 

 Η δηακνλή ζα γίλεη ζε μελνδνρείν 4 αζηέπυν ζε έμη (0 6)  κνλφθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ, 

γηα νθηψ (08)εκέξεο θαη επηά (07)δηαλπρηεξεχζεηο,  θαη ζε αθηίλα 2-3 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ 

ηφπν ηνπ ζεκηλαξίνπ (Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki, Φηλιαλδία. 

 



Η πποζθοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνει: 

 Σπλνιηθφ θφζηνο κεηαθίλεζεο, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο θαη΄ άηνκν θαη ηη αθξηβψο 

πεξηιακβάλεη ζηελ ηηκή. 

 Λεπηνκεξή αλαθνξά ησλ σξψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο απφ ηα αεξνδξφκηα θαζψο θαη θάζε 

ελδηάκεζν ζηαζκφ (αλ ππάξρεη). 

 Να αλαθέξεηαη ξεηά φηη απνδέρεηαη ηνπο παξαθάησ φξνπο απνπιεξσκήο: 

o Πξνθαηαβνιή 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κε ην αλαζεηήξην. 

o Πνζφ 30% κε ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ 

o Τν ππφινηπν 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο ζα 

γξαθεί φηη «αλ ιφγσ παλδεκίαο ή πνιηηηθήο – ζηξαηησηηθήο αλαηαξαρήο ζηελ 

πεξηνρή αθπξσζεί ην ηαμίδη ζα επηζηξαθνχλ φια ηα ρξήκαηα».  

o Η έθδνζε απφδεημεο γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο ζην ΙΚΥ.  

Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, 

πνπ πιεξνχλ ηηο θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

Σύνηαξη και ςποβολή πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζην Γπκλάζην Αγίνπ Πλεχκαηνο 

ζε θιεηζηφ θάθειν έσο ηελ Σεηάπηη 04-05-2022 και ώπα 11:00. Μαδί κε ηε πξνζθνξά ηνπ, θάζε 

ηαμηδησηηθφ γξαθείν θαη ζην ίδην θάθειν κε απηήλ ζα θαηαζέζεη απαξαηηήησο θαη ηελ ππεχζπλε 

δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δηαζέηεη ηη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο θαη κάιηζηα ζε ηζρχ. 

Σηελ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά ζα θαηαγξάθνληαη, επίζεο, ε Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Γηνξγαλσηή, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη ν επηκεξηζκφο ηεο 

αλά άηνκν. Ξερσξηζηή ηαμηδησηηθή Αζθάιεηα γηα έμη (06) άηνκα γηα νθηψ (08)εκέξεο, εθηφο ηεο 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ηνπ δηνξγαλσηή (γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε θαη λνζειεία ζε 

πεξίπησζε covid). 

Αξιολόγηζη πποζθοπών: Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θάζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο 

 Αμηνιφγεζε πξνζθνξάο 

 Δπηινγή αλαδφρνπ 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε 

πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη λα θέξεη κνλνγξαθή απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, εάλ ζε απηήλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαη ζέηνπλ ελ ακθηβάισ 

ηελ εγθπξφηεηά ηεο. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 



α) πξνζσπηθά ζην ελδηαθεξφκελν ζρνιείν ππφςε ηεο δηεπζχληξηαο θα. Αιεμνπνχινπ Δπαγγειίαο 

β) κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην ελδηαθεξφκελν ζρνιείν. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ παξαιεθζεί εληφο ηεο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ησλ δηαλνκέσλ ή ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο. 

 

Επιλογή αναδόσος 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, κε Πξάμε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Η Δπηηξνπή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε επηινγήο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ εθδξνκή – κεηαθίλεζε. Η επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαηαγξάθεηαη 

ζην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη, ζην νπνίν αλαθέξνληαη, επίζεο, κε ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα επηινγήο. 

Τν πξαθηηθφ απηφ, εθφζνλ δεηεζεί, θνηλνπνηείηαη απφ ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα ή/ θαη έρνληα λφκηκν δηθαίσκα ζρεηηθήο ελεκέξσζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

έλζηαζε θαηά ηεο επηινγήο εληφο δχν (02) εκεξψλ απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ επηινγήο. Μεηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν ζπληάζζεη ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ (ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Σηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ηα εμήο:  

i. Τν εγθεθξηκέλν απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

εθδξνκήο 

ii. Η πξνζθεξφκελε αζθάιεηα 

iii. Τν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδξνκήο 

iv. Τν θφζηνο αλά άηνκν (πνπ ζα πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηνπ θφζηνπο εθδξνκήο δηα ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ). 

v. Οη γεληθνί φξνη ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή 

Τν ζρνιείν ππνρξενχηαη λα αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηηο 

πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, κε ηε ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πνπ 

ππνγξάθηεθε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο επζχλεο 

 

Η Γηεπζχληξηα 

 

 

Δπαγγειία Αιεμνπνχινπ 

Πιεξνθνξηθήο 


