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ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη μετακίνηση 18 

ατόμων στη Ρώμη, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας 

με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102-062392. 

 

Η Διευθύντρια του Εργαστηριακού Κέντρου Αγρινίου  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

κλειστές προσφορές (σύμφωνα με Υ.Α. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 ΦΕΚ 681Β) για τη μετακίνηση 18 

ατόμων στο πλαίσιο της υλοποίησης 16ημερου προγράμματος μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+, 

για 16 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές του ΕΚ Αγρινίου στην Ρώμη. 

 

Απαιτούμενες υπηρεσίες και όροι προσφοράς 

• 18 αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη – Αθήνα, με χειραποσκευές και παραδιδόμενη βαλίτσα 

• Συμμετέχοντες: 16 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί 

• Ημερομηνίες: Αναχώρηση 18/02/2020  και επιστροφή 04/03/2020  

• Πτήσεις  με Aegean air ή Alitalia  

• Ωρες πτήσεων Αθήνα – Ρώμη από ώρα 12.00 έως 19.00 

• Ωρες πτήσεων Ρώμη – Αθήνα από ώρα 10.00 έως 19.00 

• Μεταφορές Αγρίνιο – Αεροδρόμιο - Αγρίνιο, με λεωφορείο που θα πληροί όλες από την 

κείμενη νομοθεσία απαιτούμενες προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ). 

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. 

2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης 

3. Το συνολικό κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και το κόστος /άτομο 

4. Το συνολικό κόστος των μετακινήσεων με λεωφορείο  και το κόστος /άτομο 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 

π.μ της Τετάρτης 8 Ιανουαρίου 2020, στο Γραφείο της Διευθύντριας του Εργαστηριακού 

Κέντρου Αγρινίου, στη Διεύθυνση 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδός Αγρινίου-Ιωαννίνων, 30027 

Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου. 

 

 

ΠΡΟΣ:       

Αγρίνιο     : 23-12-2019 

Aριθ. πρωτ : ΦΕ13/364     

                                

                                            Αγρίνιο  2 Οκτωβρίου 2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

————— 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 
Ταχ. διεύθυνση : 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων 
Ταχ. κώδικας :  30027  Άγιος Κωνσταντίνος, ΑΓΡΙΝΙΟ 
e-mail : : mail@sek-agrin.ait.sch.gr 
Πληροφορίες : Συρόκου Ελένη 
Τηλέφωνο/Φάξ : 2641031936 
 

Αριθ. πρωτ.ΦΔ15 /261  

 

 
ΠΡΟΣ:  

 
1. ΔΗΜΑΡΧΟ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ 
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ 

κ.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Κ.ΖΑΡΚΑΒΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ 
 
ΚΟΙΝ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 

 

Τα Ταξιδιωτικά, 

Τουριστικά Γραφεία και 

Πρακτορεία 

mailto:mail@sek-agrin.ait.sch.gr


 

 Παρατηρήσεις: 

1. Η προκήρυξη αφορά μόνο τις μετακινήσεις προς/από αεροδρόμιο Ρώμης. Τις υπηρεσίες 

φιλοξενίας και εσωτερικών μετακινήσεων στη Ρώμη θα τις αναλάβει ο φορέας υποδοχής όπως 

εξαρχής είχε συμφωνηθεί. 

2. Μετά το άνοιγμα των προσφορών  και την επιλογή του  προμηθευτή θα συνταχθεί σχετικό 

πρακτικό και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

3. Οι τιμές που θα προσφερθούν θα είναι οι τελικές τιμές και θα περιλαμβάνουν όλες τις 

προβλεπόμενες επιβαρύνσεις( φόρους κλπ). 

4. Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν εκτός της τιμής προσφοράς, η αξιοπιστία του τουριστικού 

γραφείου και η ανταπόκρισή τους σε προηγούμενες μετακινήσεις. 

5. Εντός πέντε ημερών από την επιλογή θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του σχολείου και του 

τουριστικού γραφείου με αναλυτική αναφορά στις προσφερόμενες παροχές. 

6. Το σχολείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και να διασφαλίζουν την ποιοτική και ασφαλή μετακίνηση των 

συμμετεχόντων. 

7. Ο φορέας που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί µε τις απαιτήσεις και τα 

πρότυπα του προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση σχετικά µε την έκδοση των νόµιµων 

παραστατικών για κάθε υπηρεσία που θα παρέχει στο πρόγραµµα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση 

συνιστά αιτία άρνησης καταβολής αντιτίµου από πλευράς του Εργαστηριακού Κέντρου. 

8. Το  σχολείο έχει το δικαίωμα να επιλέξει μόνο τις αεροπορικές μετακινήσεις, εφόσον κρίνει 

μη συμφέρουσα την τιμή μετακίνησης προς/από το αεροδρόμιο Αθήνας 

9. Η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις: 

Η 1η δόση θα αφορά το 80%  της συνολικής αξίας και θα κατατεθεί στον προμηθευτή  

με την παράδοση των αεροπορικών εισιτηρίων 1 μήνα πριν την αναχώρηση. 

Η 2η δόση ( εξόφληση) θα γίνει με την αποπληρωμή του προγράμματος από το ΙΚΥ, με πιθανή 

ημερομηνία εξόφλησης τον Οκτώβριο του 2020. 

10.  Κάθε απόκλιση από τους παραπάνω όρους δίνει το δικαίωμα στο σχολείο να ακυρώσει το 

συμφωνητικό και να προχωρήσει σε άλλον προμηθευτή.  

                                                                                                                           
Υπεύθυνος επικοινωνίας:   

Κύρκος Παναγιώτης  Τηλ:6972326149 


