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 ΑΙΓΙΟ,  14/02/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΥ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ  

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
 

Αρ Πρωτ.: Υ.23.2 60/14.02.2022 
 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΤ  

Διεγθυνςη: ΚΛΕΙΟΤΡΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΤ  
Πληροφορίεσ: κ. ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΕΟΤ 
Σηλέφωνο: 2691022226  
Υαξ: 2691023138  
Email:1lyk-aig@sch.gr 

 

ΠΡΟ  

Διεγθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχααασ, 
Γιαννιτςών 5 & Ηπείρου,  
ΣΚ26223, Πάτρα 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Γραφεία Γενικογ Σουριςμογ 
(μζσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Αχαΐας)  
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ κατάθεςησ οικονομικήσ προςφοράσ 
για μετακίνηςη ςτο πλαίςιο του Ευρωπαΰκογ Προγράμματοσ Μαθηςιακήσ 
Κινητικβτητασ  KA229 - Erasmus+ (υμπράξεισ μεταξγ ςχολείων) με τίτλο 
“STEAMFUL” και κωδικβ αριθμβ «2020-1-IT02-KA229-078955» 
Έχοντασ υπϐψη:  

1. τισ (ΤΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΥΕΚ 456/Β/13-2-2020) & (ΤΑ 25735/H1/27‐02‐2020, ΥΕΚ 625/Β/27-02-

2020) 

2. τισ διατϊξεισ τησ υπ. αρ. 25735/H1/27‐02‐2020, (ΥΕΚ 625/Β/27-02-2020) Τ.Α. του ΤΠΠΕΘ με Θϋμα «Πλαύςιο 

εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ ERASMUS+, Διαδικαςύα υμμετοχόσ και Μετακινόςεων»  

3. τισ διατϊξεισ τησ υπ. αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, (ΥΕΚ 456/Β/13-2-2020) Τ.Α. του ΤΠΠΕΘ με Θϋμα 

«Εκδρομϋσ-Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και μετακινόςεισ μαθητών/τριών Δημϐςιων και Ιδιωτικών ςχολεύων 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ εντϐσ και εκτϐσ τησ χώρασ»  

4. την υπ. αρ. 2020-1-IT02-KA229-078955 ϑμβαςη Επιχορόγηςησ για χϋδιο Μαθηςιακόσ Κινητικϐτητασ 

ΚΑ229 ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Erasmus+ (υμπρϊξεισ ανταλλαγών μεταξϑ ςχολεύων), μεταξϑ του 

Ιδρϑματοσ Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) και του 1ου Γενικοϑ Λυκεύου Αιγύου, για την υλοπούηςη του χεδύου με 

τύτλο “STEAMFUL” 

5. την υπ. αρ. 12/14-02-2022 πρϊξη του Δ/ντό του 1ου Γενικοϑ Λυκεύου Αιγύου περύ ςυγκρϐτηςησ επιτροπόσ 

αξιολϐγηςησ των προςφορών και επιλογόσ του Σουριςτικοϑ Γραφεύου που θα αναλϊβει τισ παρακϊτω 

υπηρεςύεσ.  

Σο 1ο Γενικϐ Λϑκειο Αιγύου ζητϊ τη κατϊθεςη ενςφρϊγιςτων προςφορών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 14 τησ ςχετικόσ 

(3), για τη πραγματοπούηςη μετακινόςεων ςτην Βαρκελώνη τησ Ιςπανύασ ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ 

Προγρϊμματοσ Μαθηςιακόσ Κινητικϐτητασ KA229 Erasmus+ με τύτλο “  STEAMFUL ” και κωδικϐ αριθμϐ 2020-1-

IT02-KA229-078955. 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αντικεύμενο του διαγωνιςμοϑ εύναι η ανϊδειξη τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ οικονομικόσ προςφορϊσ ταξιδιωτικοϑ 

γραφεύου τϐςο με ποςοτικϊ ϐςο και ποιοτικϊ κριτόρια.  

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμϐ ϋχουν ϐλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληροϑν τισ κατϊ νϐμο 

προϒποθϋςεισ για την παροχό τησ εν λϐγω υπηρεςύασ.  Οι προςφορϋσ θα κατατεθοϑν εύτε με email ςτο email του 
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ςχολεύου (1lyk-aig@sch.gr) εύτε ςε κλειςτϐ φϊκελο ςτο γραφεύο του Διευθυντό του 1ου Γενικοϑ Λυκεύου Αιγύου 

(Κλειςοϑρασ και Κορύνθου, Αύγιο 25100) με την ϋνδειξη «υπϐψη Επιτροπόσ Αξιολϐγηςησ Προςφορών Erasmus+ 

για Βαρκελώνη Ιςπανύασ» κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα απϐ την  Δευτϋρα 14/02/2022 ϋωσ και την Δευτϋρα 

21/02/2022 και ώρα 11:001 το μεςημϋρι.  Δεν γύνονται δεκτϋσ αποςτολϋσ με fax, καθώσ και προςφορϋσ οι οπούεσ 

θα φθϊςουν ςτο  1ο Γενικϐ Λϑκειο Αιγύου μετϊ το πϋρασ τησ ωσ ϊνω καθοριςμϋνησ ημερομηνύασ και ώρασ  δε 

λαμβϊνονται υπϐψη και επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςτοϑν.  Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξυςύματα, 

ςβηςύματα, προςθόκεσ και διορθώςεισ.  Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διϐρθωςη, αυτό 

πρϋπει να εύναι υπογραμμϋνη απϐ τον προςφϋροντα.  Η προςφορϊ απορρύπτεται κατϊ την κρύςη του οργϊνου 

αξιολϐγηςησ των προςφορών εϊν ςε αυτόν υπϊρχουν διορθώςεισ που την καθιςτοϑν αςαφό.  

ΠΡΟΟΧΗ:  Μαζύ με την προςφορϊ και ςτον ύδιο φϊκελο με αυτό, κϊθε ταξιδιωτικϐ γραφεύο θα καταθϋτει 

απαραιτότωσ και υπεϑθυνη δόλωςη ϐπου θα αναγρϊφει:  

α) ϐτι κατϋχει το ειδικϐ ςόμα λειτουργύασ (βεβαύωςη ςυνδρομόσ των νομύμων προϒποθϋςεων για τη 

λειτουργύα τουριςτικοϑ γραφεύου) και  

β) ϐτι το ςόμα αυτϐ βρύςκεται ςε ιςχϑ. 

Η μετακύνηςη θα πραγματοποιηθεύ ωσ εξόσ:  

ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ  

Προοριςμϐσ: πϐλη Βαρκελώνη τησ Ιςπανύασ 

Ημερομηνύα Αναχώρηςησ:  13 - Μαρτύου - 2022   

Ημερομηνύα Επιςτροφόσ:    18 - Μαρτύου - 2022  

Αριθμϐσ υμμετεχϐντων: 02 καθηγητϋσ – 05 μαθητϋσ   

Μεταφορικϊ Μϋςα: Μιςθωμϋνο λεωφορεύο και Αεροπλϊνο   

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Λεωφορεύο για 7 ϊτομα για τισ παρακϊτω διαδρομϋσ:  

α) Αύγιο (απϐ το 1ο Γενικϐ Λϑκειο Αιγύου – Κλειςοϑρασ και Κορύνθου) προσ Αθόνα  

(ςτο Αεροδρϐμιο Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ), Κυριακό 13 Μαρτύου 2022 

β) Αθόνα (απϐ Αεροδρϐμιο Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ) προσ Αύγιο  

(ςτο  1ο Γενικϐ Λϑκειο Αιγύου – Κλειςοϑρασ και Κορύνθου): Παραςκευό 18 Μαρτύου 2022 

Οι ώρεσ των οδικών διαδρομών θα καθοριςθοϑν ςε ςυνδυαςμϐ με τισ ώρεσ των αεροπορικών πτόςεων.  

ΠΡΟΟΧΗ: Σα λεωφορεύα πρϋπει να διαθϋτουν ϐλεσ τισ προβλεπϐμενεσ απϐ την κεύμενη νομοθεςύα 

προδιαγραφϋσ (ϋγγραφα καταλληλϐτητασ οχόματοσ, επαγγελματικό ϊδεια οδόγηςησ, ϋγγραφα οδηγοϑ, κ.λπ.) 

ώςτε να τηροϑνται οι ϐροι αςφαλεύασ για τη μετακύνηςη των εκπαιδευτικών και μαθητ ών. 

Μαζύ με την προςφορϊ και ςτον ύδιο φϊκελο με αυτό πρϋπει να επιςυναφθεύ ςϑμφωνα με τη ςχετικό (3):   

-  Βεβαύωςη - υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι το λεωφορεύο που θα χρηςιμοποιηθεύ καλϑπτει τισ παραπϊνω 

προδιαγραφϋσ και διαθϋτει ϐλα τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ και δελτύα καταλληλϐτητασ.  την 

υπεϑθυνη δόλωςη πρϋπει να περιλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ και ο αριθμϐσ θϋςεων του λεωφορεύου.   

- η Άδεια Κυκλοφορύασ,   

- ο Έλεγχοσ ΚΣΕΟ και   

                                                             
1
 η καταληκτικό ημερομηνύα κατϊθεςησ των προςφορών, η οπούα θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ μετϊ την 

ανϊρτηςη τησ προκόρυξησ 

mailto:1lyk-aig@sch.gr
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- το Αςφαλιςτόριο του οχόματοσ που θα χρηςιμοποιηθεύ για τη μετακύνηςη.  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  

Αεροπορικϊ ειςιτόρια για επτϊ (7) ϊτομα για τισ παρακϊτω διαδρομϋσ:  

α) Αθόνα (Ελ. Βενιζϋλοσ) – Αεροδρϐμιο Βαρκελώνησ:  13 - Μαρτύου - 2022   

β) Αεροδρϐμιο Βαρκελώνησ - Αθόνα (Ελ. Βενιζϋλοσ) :  18 - Μαρτύου - 2022 (ΠΡΟΟΧΗ: Η πτήςη επιςτροφήσ 

ςτην Ελλάδα θέλουμε να είναι μετά τισ 13:00 ώςτε να προλάβουμε τισ πρωινέσ εργαςίεσ του 

προγράμματοσ) 

 

ΠΡΟΟΧΗ: την προςφορϊ πρϋπει α) να ςυμπεριλαμβϊνονται οι φϐροι των αεροδρομύων και οι επύναυλοι 

καυςύμων καθώσ και το τυχϐν επιπλϋον κϐςτοσ μεταφορϊσ αποςκευών, β) να αναφϋρεται η αεροπορικό εταιρύα 

και οι ακριβεύσ ώρεσ πτόςεων, γ) να αναφϋρεται ο ακριβόσ αριθμϐσ αποςκευών και οι αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ 

βϊρουσ και διαςτϊςεων που αντιςτοιχοϑν ςε κϊθε μαθητό και καθηγητό χωρύσ χρϋωςη τϐςο για check -in ϐςο και 

ωσ χειραποςκευό, δ) να αναφϋρονται οι ακριβεύσ ώρεσ αναμονόσ ςε περύπτωςη που χρειαςτεύ αλλαγό πτόςησ ςε 

ενδιϊμεςο αεροδρϐμιο, ε) να αναφϋρονται η πολιτικό και ϐροι ακϑρωςησ τησ μετακύνηςησ και ςτ) να 

αναφϋρονται οι διαδικαςύεσ πρωτοκϐλλου διαςφϊλιςησ μετϊδοςησ του COVID-19.  Οι πτόςεισ πρϋπει να 

επιδιωχθεύ να γύνονται απϐ την ύδια αεροπορικό εταιρεύα, αυθημερϐν, με ικανϐ χρϐνο για την αλλαγό ενδιϊμεςων 

ςτϊςεων.  Κατϊ την αξιολϐγηςη εκτϐσ απϐ τα οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ θα ληφθοϑν υπϐψη και τα ποιοτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των πτόςεων (ώρεσ αναχώρηςησ και ϊφιξησ, απευθεύασ πτόςεισ, ώρεσ ενδιϊμεςησ αναμονόσ, 

αποςκευϋσ και αντύςτοιχο δωρεϊν βϊροσ κ.λπ.). 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ  

Δεν απαιτεύται, ϋχουν φροντύςει οι Ιςπανού εταύροι μασ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ  

την προςφορϊ υποχρεωτικϊ θα περιλαμβϊνονται: 

 α) Τποχρεωτικό Αςφϊλιςη Ευθϑνησ Διοργανωτό (αςτικόσ-επαγγελματικόσ ευθϑνησ) ςϑμφωνα με την κεύμενη 

νομοθεςύα. ε περύπτωςη αφερεγγυϐτητασ ό πτώχευςησ του τουριςτικοϑ γραφεύου να παρϋχεται κϊλυψη, πϋραν 

των ϊλλων αξιώςεων, τησ υποχρϋωςησ επιςτροφόσ των καταβληθϋντων και του επαναπατριςμοϑ των μαθητών 

και των καθηγητών που ςυμμετϋχουν ςτην μετακύνηςη.  

ΠΡΟΟΧΗ: Μετϊ την επιλογό τησ προςφορϊσ πρϋπει απαραύτητα να προςκομιςτοϑν το ςυμβϐλαιο για την 

παραπϊνω κϊλυψη. το ςυμβϐλαιο πρϋπει να αναφϋρονται α) ο αριθμϐσ ςυμβολαύου, β) τα ονϐματα των 

ςυμβαλλομϋνων μερών, γ) η ημερομηνύα, δ) η διϊρκεια και ο προοριςμϐσ τησ μετακύνηςησ και ε) αναλυτικό 

ονομαςτικό κατϊςταςη των αςφαλιςμϋνων εκπαιδευτικών και μαθητών.  Για την περύπτωςη αφερεγγυϐτητασ ό 

πτώχευςησ, ςτο αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο θα πρϋπει να αναφϋρεται και ο τρϐποσ ϊμεςησ καταβολόσ των εξϐδων 

επαναπατριςμοϑ.  

β) Σαξιδιωτική αςφάλεια με ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη ατυχόματοσ και αςθϋνειασ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνου covid-19) για ϐλουσ τουσ μετακινοϑμενουσ 

γ) Ξεχωριςτή προςφορά για κάθε μία από τισ παραπάνω ζητούμενεσ υπηρεςίεσ  (μεταφορϊ ςτην Ελλϊδα, 

αεροπορικϊ, ταξιδιωτικό αςφϊλεια)  

δ) Η τελικό ςυνολικό τιμό τησ προςφορϊσ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) αλλϊ και ο επιμεριςμϐσ τησ ανϊ 

ϊτομο (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ).   

ε) Οι γενικού ϐροι ςυμμετοχόσ ςτην μετακύνηςη.  
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ΗΜΕΙΩΗ: ε περύπτωςη που οι προςφορϋσ υπερβαύνουν τισ οικονομικϋσ δυνατϐτητεσ του προγρϊμματοσ, η 

επιτροπό αξιολϐγηςησ μπορεύ να μην προχωρόςει ςε επιλογό ταξιδιωτικοϑ γραφεύου ό να προχωρόςει ςε 

αξιολϐγηςη μϐνο μερικών απϐ τα προαναφερϐμενα (π.χ. μϐνο αεροπλϊνο, μϐνο μεταφορϊ, κλπ.).  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
Η αξιολϐγηςη των προςφορών θα ξεκινόςει ςτο γραφεύο του Διευθυντό του  1ου  Γενικοϑ Λυκεύου Αιγύου την 

Δευτϋρα 21/02/2022 και ώρα 11:30 το μεςημϋρι2.  Κατϊ την αξιολϐγηςη θα ληφθοϑν υπϐψη: α) το οικονομικϐ 

ϑψοσ τησ προςφορϊσ, β) η ικανοπούηςη των προδιαγραφών που θϋτει η παροϑςα προκόρυξη και γ) οι τυχϐν 

ποιοτικϋσ διαφοροποιόςεισ - πρϐςθετεσ παροχϋσ των προςφορών.  Η επιλογό του ταξιδιωτικοϑ γραφεύου θα 

καταγραφεύ ςε πρακτικϐ το οπούο και θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Διεϑθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ ΑχαϏασ (dide.ach.sch.gr) και το τουριςτικϐ πρακτορεύο που θα επιλεγεύ θα ενημερωθεύ τηλεφωνικϊ 

απϐ τον Διευθυντό του ςχολεύου.  ϑμφωνα με τη ςχετικό (3), ενςτϊςεισ κατϊ τησ επιλογόσ μποροϑν να 

υποβληθοϑν εντϐσ τριών ημερών απϐ την ανϊρτηςη του πρακτικοϑ ςτην ιςτοςελύδα τησ Διεϑθυνςησ 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ΑχαϏασ.  Μετϊ την αξιολϐγηςη και την εξϋταςη των ενδεχϐμενων ενςτϊςεων, 

γύνεται η τελικό επιλογό του ταξιδιωτικοϑ γραφεύου και το ςχολεύο ςυντϊςςει ςϑμβαςη οργανωμϋνου ταξιδιοϑ 

(ιδιωτικϐ ςυμφωνητικϐ), ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, που υπογρϊφεται απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη.   

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Θα δοθεύ προκαταβολό 50% την επϐμενη μϋρα μετϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ με το τουριςτικϐ γραφεύο.  Η 

εξϐφληςη θα γύνει μϋςα ςε δϑο εβδομϊδεσ απϐ την επιςτροφό ςτο Αύγιο ότοι μϋχρι την Απριλύου 2022. 

Σο πρακτορεύο που θα επιλεγεύ εύναι υποχρεωμϋνο να εκδώςει τα νϐμιμα παραςτατικϊ  για κϊθε υπηρεςύα που θα 

παρϋχει ςτο πρϐγραμμα.  Οποιαδόποτε παρϋκκλιςη ςυνιςτϊ αιτύα ϊρνηςησ καταβολόσ αντιτύμου απϐ πλευρϊσ 

του 1ου Γενικοϑ Λυκεύου Αιγύου.  

Η παροϑςα προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Διεϑθυνςησ 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ΑχαϏασ (dide.ach.sch.gr). 

 Ο Διευθυντήσ 

 Ηλύασ Ανδρϋου 

 

                                                             
2
 ΠΡΟΟΦΗ : Η επιτροπό αξιολϐγηςησ των προςφορών ξεκινϊ την αξιολϐγηςη μιςό ώρα μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα 

και ώρα κατϊθεςησ προςφορών  


