
 

 

 

 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για μετακίνηση ομάδας Erasmus+ 

 

Το 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, σήµερα Τετάρτη 29/09/2017, ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, 

σύµφωνα µε την Υ.Α. 33120/Γ∆4/06-3-2017, άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. 681/τ.Β’ / 6-3-2017) για την 

πραγµατοποίηση µετακίνησης στο Milazzo της Σικελίας, στο πλαίσιο του πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης Erasmus+ µε κωδικό : 2017-1-RO01-KA201-037159 και τίτλο 

«English for Hospitality» στο οποίο συµµετέχει το σχολείο µας.  Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η 

ανάδειξη της καλύτερης οικονοµικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούµε να 

µας αποστείλετε προσφορά έως ∆ευτέρα 2/10/2017 και ώρα 10:00. Η αξιολόγηση των 

προσφορών θα πραγµατοποιηθεί  την ίδια µέρα και ώρα 11:00. Η µετακίνηση θα πραγµατοποιηθεί  

από 29/10/2017 µέχρι 04/11/2017, µε τη συµµετοχή 5 καθηγητών (1 άνδρας και 4 γυναίκες) και 6 

µαθητών/τριών(3αγόρια και 3κορίτσια).  Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά: 
 

1. Μεταφορά από Ναύπακτο στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος στις 29/10/2017 και 

επιστροφή στις 04/11/2017 

2. 11 αεροπορικά εισιτήρια (5 ενηλίκων και 6 παιδιών ηλικίας 16-18) από Αθήνα για 

Catania, Σικελία στις 29/10/2017  και επιστροφή στις 04/11/2017 

3. Μεταφορά από Κατάνια -Milazzo 

4. Ταξιδιωτική Ασφάλεια 

5. ∆ιαµονή στο Milazzo , Σικελία (πλησίον του λιµανιού) για 6 διανυκτερεύσεις από 

29/10/2017 έως 4/11/2017 (αναχώρηση)   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά το νόµο 

προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου 

ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, σε κλειστό φάκελο µέχρι τις 2/10/2017 ώρα 10:00. Μαζί µε την προσφορά του, 

κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο µε αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας  σε ισχύ. Στην 

προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, 
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Προς  Ταξιδιωτικά Γραφεία 



σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η τελική αναλυτική (διαµονή –µεταφορές) συνολική τιµή της 

προσφοράς και ο επιµερισµός της ανά άτοµο.  

Σηµαντικό επίσης είναι ότι στην σύµβαση, που θα υπογραφεί, θα επιθυµούσαµε ο 

τρόπος πληρωµής να είναι ως εξής: 60% όταν θα εκταµιευτεί το ποσό του 

προγράµµατος από την Ε.Ε.  και το υπόλοιπο 40% µε την επιστροφή.  

 

Αξιολόγηση προσφορών πραγµατοποιείται σε µία φάση που περιλαµβάνει τα επιµέρους στάδια: 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

2. Έλεγχος 

3. Αξιολόγηση Προσφοράς 

4. Επιλογής αναδόχου 

Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή µε Πράξη του ∆ιευθυντή του σχολείου η 

οποία αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου που ορίζονται από το 

Σύλλογο των ∆ιδασκόντων εκπαιδευτικών, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και έναν 

εκπρόσωπο του 15/µελούς Μαθητικού Συµβουλίου. Η επιτροπή έχει την αρµοδιότητα και ευθύνη 

επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγµατοποιήσει την µετακίνηση. Η επιλογή του 

ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται µε 

σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. 

                                                           

 

 

 

 

                                                                                                     Η ∆ιευθύντρια του Σχολείου 

                                                                          

 

 

 

                                                                                                              Πατσιού Ιωάννα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


