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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηςη  
μετακίνηςησ ςτα πλαίςια εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ERASMUS+» 
 
 Σχετ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/ 6.3.2017) με κζμα «Εκδρομζσ – Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ  
μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ 
και εκτόσ τθσ χϊρασ». 
 

Σασ πλθροφοροφμε ότι το ςχολείο μασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων 
Ευρωπαϊκϊν  προγραμμάτων, βάςει τθσ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/6.3.2017), 
προτίκεται να πραγματοποιιςει εκπαιδευτικό πρόγραμμα-μετακίνθςθ ςτθν Ιςπανία  από 
7/3/2020  ζωσ και 22/3/2020.  

Παρακαλοφμε τα ταξιδιωτικά γραφεία που επικυμοφν, να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και να 
υποβάλουν κλειςτζσ οικονομικζσ προςφορζσ ςτο ςχολείο ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

1.Προοριςμόσ:  Σεβίλλθ Ιςπανίασ 
2.Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων:  15 μακθτζσ και 2 ςυνοδοί κακθγθτζσ 
3. Μετακίνθςθ/μεταφορικά μζςα: 
Αναχϊρθςθ το  Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 από το ςχολείο (Ιλίου 17 και Αγαμζμνονοσ, 

Γλυφάδα) προσ αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ με κλιματιηόμενο λεωφορείο . 
Πρωινι πτιςθ από το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ προσ  Σεβίλλθ(να αναγράφονται 

οι λεπτομζρειεσ των πτιςεων με ανταπόκριςθ). 
Μετακίνθςθ από το αεροδρόμιο με προοριςμό το ξενοδοχείο διαμονισ ςτθ Σεβίλλθ με 

ποφλμαν. 
Κλιματιηόμενο ποφλμαν ςτθ διάκεςι μασ για όλεσ τισ θμζρεσ παραμονισ μασ ςτθ Σεβίλλθ. 
Κλιματιηόμενο ποφλμαν ςτθ διάκεςι μασ για τρεισ(3) θμεριςιεσ πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ 

ςτθ Μάλαγα, ςτθ Γρανάδα και ςτθν Κόρδοβα(Σαββατοκφριακα) και δφο(2) εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ ςτισ πόλεισ Osuna και Pilas . 

Επιςτροφι ςτθν Ακινα τθν Κυριακι 22 Μαρτίου 2020 με τα ίδια μζςα και μεταφορά  από 
το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ςτο ςχολείο με κλιματιηόμενο λεωφορείο. 

Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά θ επωνυμία τθσ αεροπορικισ εταιρείασ. 
Στθν τιμι των αεροπορικϊν ειςιτθρίων κα πρζπει να περιλαμβάνεται δωρεάν μεταφορά 

μίασ βαλίτςασ 23 κιλϊν  και μίασ χειραποςκευισ. 

http://1epal-glyfad.att.sch/
mailto:1epal-glyfad@sch.gr


Τα λεωφορεία  (ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα) κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα και να πλθροφν 
όλεσ τισ κείμενεσ από τθ νομοκεςία προδιαγραφζσ, όπωσ άδεια κυκλοφορίασ ςε ιςχφ, κάρτα 
ΚΤΕΟ, δελτίο καταλλθλότθτασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ζμπειρο επαγγελματία οδθγό, κλπ. , κακϊσ και 
τισ αντίςτοιχεσ τθσ χϊρασ υποδοχισ. 
 

4. Διαμονι 
Η διαμονι ςτθ Σεβίλλθ κα γίνει ςε ξενοδοχείο  4* με εφκολθ πρόςβαςθ ςτο ιςτορικό 

κζντρο τθσ πόλθσ για 15 βραδιζσ  και για τα 17  άτομα. 
Τα δωμάτια κα είναι 2 μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ και  6 δίκλινα & 1 τρίκλινο 

για τουσ μακθτζσ ςτον ίδιο όροφο. 
Στθν τιμι κα περιλαμβάνεται θμιδιατροφι(πρωινό+δείπνο)ςε μπουφζ εντόσ του 

ξενοδοχείου. Παρακαλοφμε να διευκρινίηεται θ τιμι του δείπνου.  
Στθν προςφορά κα αναφζρεται ο διακριτικόσ τίτλοσ του ξενοδοχείου και κα γίνεται ρθτι 

αναφορά ςτθν κατθγορία του καταλφματοσ που προτείνεται. 
Τo ξενοδοχείο να ζχει ςτθ διάκεςι μασ όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςε πλιρθ 

λειτουργία και να παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ανζςεισ για τθν αςφαλι διαμονι μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν. 

5. Λοιπζσ υπθρεςίεσ(επιςκζψεισ χϊρων): 

 Ξενάγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Σεβίλλθσ και ςε λοιπά αξιοκζατα τθσ πόλθσ 
Επιπρόςκετεσ παροχζσ από το τουριςτικό γραφείο κα ςυνεκτιμθκοφν. 

6. Αςφάλιςθ 
Η προςφορά κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά Αςφαλιςτιριο Ευκφνθσ Διοργανωτι και 

πρόςκετθ ιδιωτικι αςφάλιςθ των ςυμμετεχόντων υγείασ/ ατυχιματοσ/επαναπατριςμοφ ςωροφ 
εξαιτίασ κανάτου, με διαςφάλιςθ πλιρουσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ. 
 7. Στθν προςφορά κα αναγράφεται θ τελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των πικανϊν χρεϊςεων, φόρων, κλπ, αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά 
ςυμμετζχοντα. 
 8. Θα επιςυνάπτονται Υπεφκυνθ Διλωςθ από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διακζτει ειδικό 
ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενθ από φωτοαντίγραφο του ςιματοσ, 
κακϊσ και αντίγραφα φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

9. Θα επιςυνάπτεται Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο αποδζχεται αλλαγι, 
κατόπιν ςυμφωνίασ, τθσ προβλεπόμενθσ θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ ςτθν 
περίπτωςθ μθ πραγματοποίθςθσ λόγω ανωτζρασ βίασ ι ακζτθςθσ των όρων του ςυμβολαίου από 
τθν πλευρά του ι μθ πραγματοποίθςθσ τθσ μετακίνθςθσ από δικι του υπαιτιότθτα. 
 10. Ο διαγωνιςμόσ κα είναι κατά βάςθ μειοδοτικόσ. Ωςτόςο, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν κα λάβει υπόψθ τθσ τθν ποιότθτα και το εφροσ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν και 
δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το ταξιδιωτικό γραφείο που μειοδοτεί, εφόςον το 
επιτρζπει ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ςχεδίου κινθτικότθτασ. 
 11. Το ταξιδιωτικό γραφείο που κα επιλεγεί, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
οργανωμζνου ταξιδίου(ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ), κα πρζπει να κατακζςει ςτο Σχολείο κράτθςθ 
αεροπορικϊν ειςιτθρίων για τουσ μακθτζσ και ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, κακϊσ και βεβαίωςθ ι 
αποδεικτικό για τθν κράτθςθ/διακεςιμότθτα των δωματίων του επιλεγζντοσ ξενοδοχείου. 
 12. Ζωσ τα τζλθ Ιανουαρίου 2020 και εφόςον ζχει εκταμιευτεί θ προκαταβολι τθσ 
επιχοριγθςθσ από τθν Εκνικι Μονάδα(ΙΚΥ) κα καταβλθκεί το 30% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το υπόλοιπο ποςό ζωσ το 70% του ςυνολικοφ ποςοφ κα καταβλθκεί 15 θμζρεσ πριν 
τθν αναχϊρθςθ. Το υπόλοιπο 30% του ςυνολικοφ ποςοφ κα καταβλθκεί ζωσ τα τζλθ Σεπτεμβρίου  
2020, όταν κα εκταμιευτεί θ εξόφλθςθ από τθν Εκνικι Μονάδα(ΙΚΥ). Απαιτείται θ ζκδοςθ 
εξοφλθτικοφ τιμολογίου 10 θμζρεσ μετά τθν επιςτροφι. 

13. Διευκρινιςεισ όςον αφορά τθν προκιρυξθ κα δοκοφν μόνο εφόςον ηθτθκοφν 
εγγράφωσ. 
  



 Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία καλοφνται να αποςτείλουν τισ κλειςτζσ 
οικονομικζσ προςφορζσ τουσ ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 1ου Ημεριςιου ΕΠΑ.Λ Γλυφάδασ  
κασ Ψωμά Γιαννοφλασ μζχρι τθ Δευτζρα 11/11/2019 και ϊρα 10.00 ςτθν Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ 
«Ιλίου 17 και Αγαμζμνονοσ, Γλυφάδα-Τ.Κ. 166 74». Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν τθν ίδια θμζρα 
και ϊρα 11.00 ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.  

Το γραφείο που κα επιλεγεί κα ενθμερωκεί τθλεφωνικά και θ απόφαςθ κα αναρτθκεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. Ενςτάςεισ μποροφν να υποβλθκοφν εγγράφωσ εντόσ τριϊν(3) 
θμερϊν από τθν ανάρτθςθ, ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ. 

 
 

 

Η Γιεςθύνηπια 

 

 

 

Ψωμά Γιαννούλα 


