
 

 

 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΛΑΠΠΑ,  12 / 12 / 2018 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ,  

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
  

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ 
         

                ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΠΠΑ 
 

Γιεύθσνζη:    Λάππα, 27052, Αταΐα      Αριθμ. Πρωη.   292 

Πληροθορίες : Ιωάννης Σάηζης 

Σηλέθωνο:     26930 – 31222  

FAX:      26930 – 31302 

e – mail:      mail@gym-lappa.ach.sch.gr  
 

          

         Προς:  

     

 

Θέμα: «Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαηάζεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα 

κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, Βαζηθήο Γξάζεο 

1/ΚΑ1 Μαζεζηαθή Κηλεηηθφηεηα Αηφκσλ,ηνκέαο ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, κε θσδηθφο 2018-1-

EL01-KA101-046989 θαη ηίηιν “Δίκαζηε εδψ. Δίκαζηε θνληά. Δίκαζηε Δπξσπαίνη” 

          

Έτοντας σπόυη: 

1) ην  λ. 4452/2017 (ΦΔΚ 17/η. Α΄/15-2-2017) πεξί αξκνδηφηεηαο πάζεο θχζεσο κεηαθηλήζεσλ 

ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ΓΔ, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο», 

2) ηελ ππ. αξηζκ. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 681/η. Α΄/6-3-2017) κε ζέκα «Δθδξνκέο – κεηαθηλήζεηο  Δθδξνκέο - 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο.» 

3) ην ππ. αξηζκ. Φ.50.4/8726/08-09-2017 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Π/ζκηαο & 

Γ/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δγρεηξίδην γηα ρνιηθέο Δθδξνκέο – Μεηαθηλήζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ»» 

4) ηελ ππ. αξηζκ. 2018-1-EL01-KA101-046989 χκβαζε Δπηρνξήγεζεο γηα ρέδην Κηλεηηθφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΙΚΤ) θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα , γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Κηλεηηθφηεηαο κε ηίηιν «Δίκαζηε εδψ. Δίκαζηε θνληά. Δίκαζηε 

Δπξσπαίνη» 

 

 

Σν Γπκλάζην Λάππα δεηά θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 

ηεο ζρεηηθήο (1), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο ζηελ Βάληαα ηεο Φηιαλδίαο ζην πιαίζην 

ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, Βαζηθήο Γξάζεο 1/ΚΑ1 Μαζεζηαθή Κηλεηηθφηεηα 

Αηφκσλ,ηνκέαζ ρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, κε θσδηθφο 2018-1-EL01-KA101-046989 θαη ηίηιν 

“Δίκαζηε εδψ. Δίκαζηε θνληά. Δίκαζηε Δπξσπαίνη” ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν καο. 

 ΓΓΔ ΑΥΑΪΑ 

mailto:mail@gym-lappa.ach.sch.gr


 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιχηεξεο νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο 

πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνχλ ηηο 

θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζε 

θιεηζηφ θάθειν ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα κε ηελ έλδεημε «ππφςε 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πξνγξάκκαηνο Erasmus+» θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

12.12.2018 έσο θαη 17.12.2018 θαη ψξα 13:00 ην κεζεκέξη. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ α) πξνζσπηθά ή β) κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν θαη λα έρεη δηαζθαιηζηεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Γπκλάζην Λάππα έσο ηε 17/12/2018 

θαη ψξα 13:00 ην κεζεκέξη. Γελ γίλνληαη δεθηέο απνζηνιέο κε e-mail ή fax. 

 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θζάζνπλ ζην Γπκλάζην Λάππα κεηά ην πέξαο ηεο σο άλσ 

θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνχλ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα 

είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ εάλ ζε απηήλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή. ΠΡΟΟΥΗ: Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ζηνλ ίδην θάθειν κε απηή, θάζε ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν ζα θαηαζέηεη Απαξαηηήησο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαγξάθεη α) φηη θαηέρεη ην 

εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ) θαη β) φηη ην ζήκα απηφ βξίζθεηαη ζε ηζρχ γ) θσηνηππία ηνπ ζήκαηνο πνπ 

βξίζθεηε ζε ηζρχ. 

 

Α. Μεηακίνηζη 

 

Η κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή Βάληαα πιεζίνλ Διζίλθη ηεο Φηιαλδίαο 

ηεο απφ άββαην 11/05/2019 κέρξη άββαην 18/05/2019 κε ηε ζπκκεηνρή δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ. 

θνπφο ηεο κεηαθίλεζεο είλαη ε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζην θνιιέγην Varia 

Vocational College Vantaa/Helsinki Finland. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 

Η προζθορά πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

Γενικά ζηοιτεία ζτεδίοσ - Μεηακίνηζης 

Προοριζμός : Βάληαα πιεζίνλ Διζίλθη ηεο Φηιαλδίαο 

Σόπος εργαζίας: Varia Vocational College Vantaa/Helsinki Finland 

Ανατώρηζη : άββαην 11/05/2019 

Δπιζηροθή : άββαην 18/05/2019  

Αριθμός ζσμμεηετόνηων : 2 εθπαηδεπηηθνί. 

Μεηαθορικά μέζα : αεξνπιάλν 

 

 

Απαιτούμενοι Όροι Προσυοράς για Αερόπλανο 

 

Αεροπορικά ειζιηήρια για 2 άηομα για ηις παρακάηω διαδρομές: 

α) Αζήλα (Διεπζέξηνο Βεληδέινο) – Διζίλθη (Vantaa airport), άββαην 11/05/2019 

β) Διζίλθη (Vantaa airport), – Αζήλα (Διεπζέξηνο Βεληδέινο), άββαην 18/05/2019  

 

 

ΠΡΟΟΥΗ: ηελ πξνζθνξά πξέπεη α) λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θφξνη ησλ αεξνδξνκίσλ θαη νη 

επίλαπινη θαπζίκσλ θαζψο θαη ην ηπρφλ επηπιένλ θφζηνο κεηαθνξάο απνζθεπψλ, β) λα 



 

 

αλαθέξεηαη ε αεξνπνξηθή εηαηξία θαη νη αθξηβείο ψξεο πηήζεσλ, γ) λα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο 

αξηζκφο απνζθεπψλ θαη νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο βάξνπο θαη δηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε κεηαθηλνχκελν ρσξίο ρξέσζε ηφζν γηα check-in φζν θαη σο ρεηξαπνζθεπή θαη δ) λα 

αλαθέξνληαη νη αθξηβείο ψξεο αλακνλήο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί αιιαγή πηήζεο ζε ελδηάκεζν 

αεξνδξφκην. Οη πηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ απζεκεξφλ κε αλαρψξεζε ζε πξσηλή ψξα ηνπ αββάηνπ 

11.05.2019 θαη επηζηξνθή ζε απνγεπκαηηλή ή βξαδηλή ψξα ηνπ αββάηνπ 18.05.2019  θαη ρσξίο 

ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά ζα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηήζεσλ (εηαηξία, ψξεο αλαρψξεζεο θαη άθημεο, 

απνζθεπέο θαη αληίζηνηρν δσξεάλ βάξνο, θηι). 

 

ηελ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 

α) Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζχλεο Γηνξγαλσηή (αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζχλεο) ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. ε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα 

παξέρεηαη θάιπςε, πέξαλ ησλ άιισλ αμηψζεσλ, ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ 

θαη ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαθίλεζε. 

β) Πξφζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε εμφδσλ κε δχν μερσξηζηά ζπκβφιαηα κε βάζε ηα εμήο πνζά: 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ (1ο ζσμβόλαιο) 

• Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο γηα θάζε άηνκν (πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή 

βιάβε θαη ςπρηθή νδχλε: 30.000€ 

• Γηα πιηθέο δεκηέο ηξίησλ θαη γηα θάζε αηχρεκα ή ζεηξά αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αηηία: 

30.000€ 

• Γηα θάζε νκαδηθφ αηχρεκα φζνη θαη αλ είλαη δηθαηνχρνη ζπλνιηθά: 90.000€ 

• Αλψηαην φξην θάιπςεο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηζρχεη ην 

παξφλ ζπκβφιαην: 90.000€ 

 

ΟΜΑΓΙΚΑ (2ο ζσμβόλαιο) 

 Αζθάιεηα αηπρεκάησλ: 9.000€ 

 Ιαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα απφ αηχρεκα: 600€ 

 Ιαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα ζπλεπεία μαθληθήο αζζέλεηαο: 300€ 

 Ννζνθνκεηαθέο δαπάλεο ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο (πεξηνξηζκφο ζε έμνδα 

δσκαηίνπ κε αλψηαην πνζφλ: 45€): 1.500€ 

 Έμνδα επαλαπαηξηζκνχ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ή έμνδα επαλαπαηξηζκνχ 

ζνξνχ: 3.000€ 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηνχλ ηα 

ζπκβφιαηα γηα ηηο παξαπάλσ θαιχςεηο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή (4). ηα ζπκβφιαηα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη α) ν αξηζκφο ζπκβνιαίνπ, β) ηα νλφκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, γ) ε 

εκεξνκελία, δ) ε δηάξθεηα θαη ν πξννξηζκφο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ε) αλαιπηηθή νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζκέλσλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή 

πηψρεπζεο, ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο άκεζεο 

θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ επαλαπαηξηζκνχ. γ) Η ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) αιιά θαη ν επηκεξηζκφο ηεο αλά άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ) δ) Οη γεληθνί φξνη ζπκκεηνρήο ζηελ κεηαθίλεζε. 

 

Β. Γιαμονή 

 

ΓΤΟ (2) ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ζε ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 4 * κε πξσηλφ θαη εκηδηαηξνθή (έλα 

βξαδηλφ γεχκα)  

 Check in: 11/05/2019 



 

 

 Check out: 18/05/2019 

H ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ ζα είλαη ζηα εμήο ζεκεία: 

α/ πιεζίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνιεγίνπ Varia Vocational College (ζεκείν εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ) κε ζθνπφ ηε ζπληνκφηεξε δπλαηή κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ελ ιφγσ 

ζεκείν εξγαζίαο ηνπο.  

ή 

β/ ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο ηνπ Διζίλθη θαη πιεζίνλ ζηάζεο κεηξφ ηεο πφιεο θαη κε 

δηαδξνκή πξνο θαη απφ  Βάληαα,  κε ζθνπφ ηε ζπληνκφηεξε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

αλσηέξσ ζεκείν εξγαζίαο ηνπο.  

Η πξνζθνξά λα πεξηέρεη μερσξηζηά ην επηπιένλ θφζηνο γηα εκηδηαηξνθή  

Πξνζθνξέο γηα κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο μελνδνρείν ζα ζπλεθηηκεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο 

σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζθέινο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (πρ. απφζηαζε απφ ζεκείν 

εξγαζίαο). 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ 

Λάππα ηε 18/12/2019 θαη ψξα 12:00. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζα ιεθζνχλ ππφςε α) ην νηθνλνκηθφ 

χςνο ηεο πξνζθνξάο, β) ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε θαη γ) 

νη ηπρφλ πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο – πξφζζεηεο παξνρέο ησλ πξνζθνξψλ. Η επηινγή ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ζα θαηαγξαθεί ζε πξαθηηθφ θαη ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί 

ζα ελεκεξσζεί ηειεθσληθά απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή (1) ,ην 

πξαθηηθφ επηινγήο, εθφζνλ δεηεζεί, θνηλνπνηείηαη απφ ην Γηεπζπληή ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ν 

νπνίνο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμή ηνπ. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο 

ζα κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ζην Γπκλάζην Λάππα κέρξη 20/12/2018 .θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελδερφκελσλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν ζπληάζζεη ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ (ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

πξφηππα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ γηα θάζε ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη ζην πξφγξακκα. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε 

ζπληζηά αηηία άξλεζεο θαηαβνιήο αληηηίκνπ απφ πιεπξάο ηνπ Γπκλαζίνπ Λάππα. 

 

Σρόπος Πληρωμής 

Θα δνζεί πξνθαηαβνιή 80%  θαη ε εμφθιεζε ζα γίλεη ζηαδηαθά θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 

30.11.2019 εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπ ελ ιφγσ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαηαβνιήο ηνπ 

ππφινηπνπ πνζνχ επηρνξήγεζεο απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΙΚΤ) ζην Γπκλάζην 

Λάππα. 

 

 

 

Ο Γιεσθσνηής  

 

 

Ιωάννης Σάηζης 
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