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ΘΕΜΑ : Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην παποσή   

ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ – ηαξιδιού ζηην Ιηαλία ζηο πλαίζιο εγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ 

 Μαθηζιακήρ Κινηηικόηηηαρ Erasmus+ 2017-1-EL01-KA102-035870 ( Ειδικόηηηα Οσημάηων). 

 

Η Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Αγξηλίνπ πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

κε θιεηζηέο πξνζθνξέο (ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 ΦΔΚ 681.Σ.Β) γηα ηε 

δηνξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθίλεζεο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο 16εκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο καζεζηαθήο θηλεηηθόηεηαο Erasmus+  γηα 14 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπ 

Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Αγξηλίνπ (Δ.Κ) ζηελ Ιηαιία (Ρώκε)  ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ ζρεδίνπ θηλεηηθόηεηαο. 

 

Γενικά ζηοισεία ζσεδίος - Μεηακίνηζηρ 

∞ Πξννξηζκόο Ρώκε – Ιηαιία ( απεπζείαο πηήζεηο) 

∞ Αλαρώξεζε Σξίηε 17 Απξηιίνπ 2018 

∞ Δπηζηξνθή  Σεηάξηε 2 Μαΐνπ 2018  

∞ πκκεηέρνληεο 14 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί  

 

Απαιηούμενερ ςπηπεζίερ και όποι πποζθοπάρ 

 

 

      Γηα ηνπιάρηζηνλ 16 άηνκα (κε ηηο απνζθεπέο ηνπο) πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή 

άδεηα νδήγεζεο θιπ) ώζηε λα πιεξνύληαη νη όξνη αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ θαη 

ζπλνδώλ: 

-  Από ην Αγξίλην ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο ηελ Σξίηε 17 Απξηιίνπ 2018 γηα ηελ αλαρώξεζε 

ηεο πηήζεο γηα Ιηαιία. 

-  Από αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο γηα Αγξίλην, γηα ηελ αληίζηνηρε άθημε από Ιηαιία ηεο Σεηάξηεο 2 

Μαΐνπ 2018. 

 

Β. Αεποποπικά ειζιηήπια 

 Γεθαηέζζεξα (14)  αεξνπνξηθά εηζηηήξηα καζεηώλ θαη 2 εηζηηήξηα ζπλνδώλ θαζεγεηώλ από  

Αζήλα πξνο Ρώκε ηελ Σξίηε 17 Απξηιίνπ 2018, κε ηζάξηζκεο παξαδηδόκελεο απνζθεπέο (20Kgr). 

ΠΡΟ:       

Αγξίλην   05-02-2018 

Aξηζ. πξση  ΦΔ13/61 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ  

 ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ&Δ/ΘΜΙΑ 

 ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ  Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η   

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Ταχ.διεύθυνση : 1
ο
 χιλ  Π.Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων. 

Ταχ.κώδικας     : 30027  Άγιος Κωνσταντίνος , ΑΓΡΙΝΙΟ 
Πληροφορίεs    : ΥΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ                                      
Tηλέφωνο/Φαξ :   26410-31936                                           
e-mail                 : mail@sek-agrin.ait.sch.gr  
 

Σα Σαμηδησηηθά, 

Σνπξηζηηθά Γξαθεία θαη 

Πξαθηνξεία 



      Γεθαηέζζεξα (14) αεξνπνξηθά  εηζηηήξηα καζεηώλ θαη 2 εηζηηήξηα ζπλνδώλ θαζεγεηώλ  από 

Ρώκε πξνο Αζήλα ηελ Σεηάξηε 2 Μαΐνπ 2018, κε ηζάξηζκεο παξαδηδόκελεο απνζθεπέο (20Kgr). 

 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ: 

1. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

2. Αζθάιεηα αζηηθήο – επαγγεικαηηθήο επζύλεο 

3. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ην θόζηνο /άηνκν 

4. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κεηαθίλεζεο κε ιεσθνξείν κε επηζηξνθή θαη ην θόζηνο /άηνκν 

5. Σνπο γεληθνύο όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή 

 

Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να καηαηεθούν ή να αποζηαλούν ζε κλειζηούρ θακέλοςρ μέσπι ηιρ 

11:00 π.μ ηηρ Τπίηη 13 Φεβποςαπίος 2018 ζηο Γπαθείο ηηρ Διεςθύνηπιαρ  ηος Επγαζηηπιακού 

Κένηπος Αγπινίος, ζηη Διεύθςνζη 1
ο
 σιλ. Παλαιά Εθνική Οδόρ Αγπινίος –Ιωαννίνων, 30100 

Αγπίνιο. 

 

 Παπαηηπήζειρ: 

-Η πηήζε αλαρώξεζεο  πξνο Ρώκε, ηελ Σξίηε 17 Απξηιίνπ 2018, λα είλαη ην δηάζηεκα από ηηο 12.00 

ην λσξίηεξν θαη  έσο ηηο 20.30 ην αξγόηεξν. 

- Οη ηηκέο πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο επηβαξύλζεηο (θόξνπο, δηόδηα, ραξηόζεκα θιπ). 

- Η δηακνλή, ε δηαηξνθή θαη νη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ Ιηαιία έρνπλ αλαιεθζεί κε βάζε ηελ 

εγθεθξηκέλε αίηεζε από ηνλ νξγαληζκό ππνδνρήο. 

 -Θα ιεθζνύλ ππόςε ε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ θαη αλαγθώλ, ε αμηνπηζηία ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θαη ηπρόλ πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο /πξόζζεηεο παξνρέο ησλ πξνζθνξώλ 

(ώξεο πηήζεσλ, αεξνπνξηθή εηαηξία, θιπ). 

-Ο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί µέζα από ηε δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσκέλνο λα  ζπκκνξθσζεί µε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα πξόηππα ηνπ πξνγξάκκαηνο ∆ηα Βίνπ Μάζεζε ζρεηηθά µε ηελ έθδνζε ησλ 

λόµηµσλ παξαζηαηηθώλ γηα θάζε ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη ζην πξόγξαµµα. Οπνηαδήπνηε 

παξέθθιηζε ζπληζηά αηηία άξλεζεο θαηαβνιήο αληηηίµνπ από πιεπξάο ηνπ Δ.Κ Αγξηλίνπ. 

 

 Τπόπορ πληπωμήρ: 

                  Οι όποι ηων ζσεηικών ζςμθωνηηικών και ηος ηπόπος πληπωμών αναθέπονηαι ζηο ζςνημμένο 

Παπάπηημα Α , ηο οποίο αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                 Η   Γηεπζύληξηα 

 

 

 

                                                                        ΤΡΟΚΟΤ ΔΛΔΝΗ 

 

 

 

 
-Υπεύθσνοι επικοινωνίας: 1) Σσρόκοσ Ελένη , Δ/ντρια Ε.Κ Αγρινίοσ,τηλ:2641031936,6972164173 

2) Κύρκος Παναγιώτης, τηλ:2641031936,6972326149  
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

1. Μεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ  θαη ηελ επηινγή ηνπ  πξνκεζεπηή ζα ζπληαρζεί ζρεηηθό 

πξαθηηθό θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν ζρνιείν κπνξεί  λα επηιέμεη άιινλ πξνκεζεπηή γηα ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη άιινλ γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο αεξνδξόκην. 

 

2. ε πεξίπησζε ηζάμησλ πξνζθνξώλ ζα πξνηηκεζνύλ επηρεηξήζεηο από ηελ πόιε ηνπ Αγξηλίνπ. 

 

3. Δληόο ηξηώλ εκεξώλ ν επηιεγείο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό 

ζπκθσλεηηθό. 

 

4. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ γηα ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ν πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη εληόο πέληε (5)  εκεξώλ, λα πξνζθνκίζεη όια ηα εηζηηήξηα κε ην αληίζηνηρν ηηκνιόγην 

θαη εληόο ηξηώλ εκεξώλ ην ζρνιείν ζα θαηαζέζεη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ην 80% ηων 

σπημάηων ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Η εμόθιεζε ηνπ ππνινίπνπ 20%  ζα γίλεη κε ηελ 

ηειηθή επηρνξήγεζε από ην ΙΚΤ πνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη εληόο ηνπ κελόο Οθησβξίνπ. 
 

5.  Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ε πιεξσκή ζα γίλεη ζε ηξεηο δόζεηο. Η 1
ε
 δόζε πνπ ζα αθνξά ην 40%  

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ζα θαηαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κηα εβδνκάδα πξηλ ην ηαμίδη. 

Η 2
ε
 δόζε πνπ ζα αθνξά επηπιένλ 40% ζα θαηαηεζεί εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκέξα 

επηζηξνθήο κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ.  Η εμόθιεζε ηνπ ππνινίπνπ 20% 

ζα γίλεη κε ηελ ηειηθή επηρνξήγεζε από ην ΙΚΤ πνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη εληόο ηνπ κελόο 

Οθησβξίνπ. 

 

6.  Κάζε απόθιηζε από ηνπο παξαπάλσ όξνπο δίλεη ην δηθαίσκα ζην ζρνιείν λα αθπξώζεη ην 

ζπκθσλεηηθό θαη λα πξνρσξήζεη ζε άιινλ πξνκεζεπηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 


