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Ψωφίδα, 21/03/2019 
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Θέμα:  Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus KA1, του Γυμνασίου Ψωφίδας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας (7 
ημερών, 14-20/04/2019). 

 
 

Η διεύθυνση του Γυμνασίου Ψωφίδας και η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus ΚΑ1 
τομέας σχολικής εκπαίδευσης, Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων με τίτλο «Χρησιμοποιώντας την 
Ψηφιακή Τεχνολογία μετασχηματίζουμε την εκπαίδευση και διευρύνουμε τους ορίζοντες του 
σχολείου μας σε παγκόσμιο επίπεδο» και κωδικό αριθμό: 2018-1-EL01-KA101-047021, PIC NUMBER 
909905688, ΚΑΛΟΥΝ τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν 
αυτοπροσώπως στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου μέχρι 26/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την αγορά τεσσάρων αεροπορικών εισιτηρίων.  

 
 

Γενικά στοιχεία σχεδίου –Μετακίνησης 
Προορισμός: Στοκχόλμη Σουηδίας 
Αναχώρηση από Ελ. Βενιζέλος στις 14/04/2019 ημέρα Σάββατο (πρωινή πτήση) για Στοκχόλμη 
Σουηδίας 
Επιστροφή από Αεροδρόμιο Arlanda Στοκχόλμης στις 20/04/2019 ημέρα Σάββατο (πρωινή πτήση) για 
Ελ. Βενιζέλος 
Αριθμός συμμετεχόντων: 3 εκπαιδευτικοί + 1 συνοδός 
 
 

Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς  
Στην προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται: 
α) Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική) Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο, βάση του Π.Δ. 
339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική-επαγγελματική ευθύνη και υποχρεούται να 
καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης 
αστικής-επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ. Στη συνέχεια, το σχολείο θα διασταυρώσει μέσω του 
HATTA τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο γραφείο 
που τελικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο. 
β) Ταξιδιωτική ασφάλιση. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας.  

 
 
 



 
 

 

Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού. 
1) Το ταξιδιωτικό γραφείο, σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος, θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις 
κρατήσεις των εισιτηρίων και να προσκομίσει εντός 3 (τριών) ημερών τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 
2) Το σχολείο δεν θα δεχθεί ουδεμία αλλαγή σε τιμή πέρα από την αναγραφόμενη στην κατατεθειμένη 
προσφορά. 
3) Η πληρωμή οποιασδήποτε προκαταβολής θα γίνει αφού μας σταλθούν ηλεκτρονικά οι κρατήσεις 
των εισιτηρίων. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 Όλα τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται 
σε ισχύ. 

 

Χρόνος – Τρόπος – Τόπος υποβολής προσφορών 
 Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη διευθύντρια του σχολείου μέχρι και την Τριτη 
26/03/2019 και ώρα 12:00. 

 Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. 

 Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία προσφορά δεν θα 
γίνεται δεκτή. 

 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 12:30 στο γραφείο της 
διευθύντριας του Γυμνασίου Ψωφίδας 

 

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 
Κατά την αξιολόγηση, εκτός από την οικονομικότερη προσφορά, θα ληφθούν υπόψη, οι διευκολύνσεις 
πληρωμής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πτήσεων (ώρες αναχώρησης και άφιξης, απευθείας 
πτήσεις, ώρες ενδιάμεσης αναμονής, αποσκευές και αντίστοιχο δωρεάν βάρος κλπ)  

 

Διευκρινίσεις για την προσφορά 
 Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. και να περιέχει φόρους αεροδρομίων και τυχόν 

επιπλέον κόστος μεταφοράς αποσκευών. 

 Το σχολείο δικαιούται να μην επιλέξει κανέναν από τους συμμετέχοντες στην προκήρυξη αν βρει την 
ημέρα ανοίγματος των προσφορών καλύτερη τιμή σε απευθείας συνεργασία με αεροπορική 
εταιρεία και απευθείας έκδοση εισιτηρίων. 

 Σε περίπτωση που η προσφορά ξεπερνάει το ποσό του εγκριθέντος προϋπολογισμού, το σχολείο 
διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην αγορά των εισιτηρίων. 

 
 
 
 



Τρόπος πληρωμής 
 20% προκαταβολή με την επίδειξη των κρατήσεων των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 Εξόφληση των εισιτηρίων μετά την έκδοση και αποστολή τους μαζί με το αναλυτικό τιμολόγιο, στο 
email του σχολείου μας. 

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα πληρωμής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την έκδοση νόμιμων 
παραστατικών για κάθε υπηρεσία που θα παρέχει στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση 
συνιστά αιτία άρνησης καταβολής του αντιτίμου από πλευράς του Γυμνασίου Ψωφίδας. 

 Υπογραφή σύμβασης με το πρακτορείου που θα επιλεγεί, θα γίνει στις 28/03/2019, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μετά από παρέλευση του απαραίτητου χρόνου ενστάσεων από την ανακοίνωση 
του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα. 

 
 

Ισχύουσα νομοθεσία 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017. 
 

 
 

Ψωφίδα 21/03/2019 
Η διευθύντρια 

 
 

 
 

Παναγοπούλου Αικατερίνη 
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