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Θέμα: «Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 
σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του Προτύπου ΓΕΛ Ζωσιμαίας 
Σχολής στο Wroclaw της Πολωνίας από Ιωάννινα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Erasmus+ ΚΑ 229, με τίτλο: «Discover and Care About Your Natural Surroundings» και κωδικό 
αριθμό 2020-1- ES01-KA229-081832_2 » 
 
Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, 
σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, άρθρο 13, για την 
πραγματοποίηση μετακίνησης στο Wroclaw της Πολωνίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Εrasmus+ 2020. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης 
οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου 

 
1) Προορισμός: Wroclaw Πολωνίας. 

2) Αναχώρηση από Ιωάννινα στις 20/11/2021. Άφιξη στη Βροτσλάβ  21/11/2021. Αναχώρηση 
από Wroclaw στις 27/11/2021. 

3) Αριθμός συμμετεχόντων :  5 μαθητές, 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

4) Η μετακίνηση από το Ιωάννινα στο Wroclaw μπορεί να πραγματοποιηθεί: 
οδικώς από τα Ιωάννινα στο αεροδρόμιο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης στις 20/11, στη 
συνέχεια αεροπορικώς για την Βαρσοβία της Πολωνίας. Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στην Βαρσοβία. Κατόπιν την Κυριακή 21/11 οδικώς για Wroclaw.  

 
5) Η μετακίνηση από το Wroclaw στα Ιωάννινα μπορεί να πραγματοποιηθεί με λεωφορείο προς 

το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας στη συνέχεια αεροπορικώς προς Αθήνα και τέλος οδικώς προς 
τα Ιωάννινα. 

 



6) Οι πόλεις Αθήνα ή Θεσσαλονίκη εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων και το  
συνολικό κόστος. Οι πτήσεις πρέπει να γίνονται αυθημερόν και αν υπάρχουν ενδιάμεσες 
στάσεις, αυτές να είναι στο μέτρο του δυνατού ολιγόωρες. Να αναφέρεται η επωνυμία 
αεροπορικής εταιρίας, τυχόν ενδιάμεσες στάσεις και ώρες αναμονής για τυχόν 
μετεπιβιβάσεις. 

7) Οι μαθητές και οι καθηγητές θα ταξιδέψουν με χειραποσκευή. 
8) Η διαμονή μας μια(1) μέρα στη Βαρσοβία θα γίνει με τις υποχρεώσεις:  

α) δύο δωμάτια μονόκλινα, 1 δωμάτιο τρίκλινο και 1 δωμάτιο δίκλινο   
β) σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
 

 Απαιτούμενοι Όροι προσφοράς αεροπορικών εισιτηρίων  
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε επίσης υπόψη σας τα εξής: 
 Αεροπορικά εισιτήρια με δυνατότητα ακύρωσης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας (πχ Covid-

19) σε όλες τις διαδρομές. 
 Ζητείται η πρόσθετη  ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας στην Πολωνία. 
 Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 Οι μετακινήσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις 

προδιαγραφές  ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυσίμων, ενώ η 
μεταφορά θα περιλαμβάνει μια χειραποσκευή ανά επιβάτη. 

       
Σημειώνεται ότι ζητείται η συνολική τελική τιμή με ΦΠΑ για κάθε περίπτωση. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά 

νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε 
κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή μέχρι την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 10:30 
πρωινή. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε 
θα γίνεται αποδεκτή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή την ίδια 
μέρα άμεσα μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας. Η επιτροπή αξιολόγησης, συνεκτιμά την ποιότητα, 
και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το 
πρακτορείο που μειοδοτεί. Θα ληφθούν υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πτήσεων.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Σε  περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, 

η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να μην προχωρήσει σε επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου ή να 
προχωρήσει σε αξιολόγηση μόνο μερικών από τα προαναφερθέντα (πχ μόνο αεροπορικά εισιτήρια) 

 
  Η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης του Λυκείου μας θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου και στην ιστοσελίδα του σχολείου:  http://blogs.sch.gr/lykzosim 
                                                                                                                           
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 



Από το ολικό ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κρατηθεί από το διευθυντή του σχολείου το 10% και 
θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την κινητικότητα, υπό τον όρο ότι τηρήθηκαν εκ 
μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση σε περίπτωση που 
προκύψουν προβλήματα στην διοργάνωση. 
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