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Θϋμα: «Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ κατϊθεςησ οικονομικόσ προςφορϊσ 
για μετακύνηςη ςτη Σαμψούντα τησ Σουρκύασ ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού 
Προγρϊμματοσ Erasmus+ ΚΑ 229, με τύτλο:  Newapproachesoppositeoldstereotypes 
και κωδικό αριθμό 2020-1- PL01-KA229-081684_4 » 

 

 

ToΠρότυπο  Γενικό Λύκειο Ζωςιμαύασ χολόσ  Ιωαννύνων 
ζητϊκατϊθεςηενςφρϊγιςτων προςφορών, ςύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-
2017 Τ.Α., ΥΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, ϊρθρο13, για την πραγματοπούηςη 
μετακύνηςησ ςτη Σαμψούντα τησ Σουρκύασ, ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού 
Προγρϊμματοσ Εrasmus+ 2020. Αντικεύμενο του διαγωνιςμού εύναι ηανϊδειξη 
τησκαλύτερησ οικονομικϊκαι ποιοτικϊ προςφορϊσ ταξιδιωτικούγραφεύου 
 
 

Αναχώρηςη 
απόΙωϊννινα 
13/11/21 η 14/11/21 

Άφιξη 13/11/21 η 
14/11/21 
Κωνςταντινούπολη  με 
ενδεχόμενη 
διανυκτϋρευςη ςτισ 
13/11/21 

Αναχώρηςη αεροπορικώσ για 
αμψούντα ςτισ 14/11/21 

Επιςτροφό 19/11/21 
απόαμψούντα για 
Κωνςταντινούπολη 
αεροπορικώσ 

Άφιξη 19/11/21 
Κωνςταντινούπολη 
και διανυκτϋρευςη 

Αναχώρηςη αεροπορικώσ ςτισ 
20/11/21 για Αθόνα η 
Θεςςαλονύκη και μετϊ από 
εκεύ οδικώσ για Ιωϊννινα 



 
 

1) Προοριςμόσ: Σαμψούντατησ Σουρκύασ με αναχώρηςη από Ιωϊννινα το 
ϊββατο 13 Νοεμβρύου ό την Κυριακό 14  Νοεμβρύου  2021 και 
επιςτροφό ςτα Ιωϊννινα ϊββατο 20 Νοεμβρύου 2021. 

 
2) Αριθμόσ ςυμμετεχόντων : 6 μαθητϋσ/τριεσ,  2 ςυνοδού εκπαιδευτικού 

 
3) Η μετακύνηςη από τα Ιωϊννινα μπορεύ να πραγματοποιηθεύ εύτε 

1. αεροπορικώσ απευθεύασ από τα Ιωϊννινα ςτο αεροδρόμιο 
Σαμψούνταςτησ Σουρκύασ  

2. με λεωφορεύο ςτα αεροδρόμια  Αθόνασ ό Θεςςαλονύκησ και ςτη 
ςυνϋχεια αεροπορικώσ από Αθόνα ό Θεςςαλονύκη ςτο αεροδρόμιο 
Κωνσταντινούποληςτησ Σουρκύασ με ενδεχόμενη διανυκτϋρευςη ςτην 
Κωνςταντινούπολη ςτισ 13 Νοεμβρύου. Σην επόμενη μϋρα 14 
Νοεμβρύου μετακύνηςη αεροπορικώσ απόΚωνςταντινούπολη ςτη 
αμψούντα 

    4) Η επιςτροφό μπορεύ να γύνει: 
a) Η μετακύνηςη από τη Σαμψούντατησ Σουρκύασςτην Κωνςταντινούπολη        
μπορεύ να   πραγματοποιηθεύ   αεροπορικώσ ςτισ 19/11/2021 μϋρα παραςκευό 

b)Η μετακύνηςη από τη Κωνσταντινούπολητησ Σουρκύασςτα Ιωϊννινα  μπορεύ να  
πραγματοποιηθεύ   :αρχικϊ   αεροπορικώσ ςτισ 20/11/2021 μϋρα 
ϊββατοαπόΚωνςταντινούπολη για Αθόνα η Θεςςαλονύκη και μετϊ οδικώσ από 
το αεροδρόμιοΑθόνασ η Θεςςαλονύκησ ςτα Ιωϊννινα 

 
6)Οι πόλεισ Αθόνα ό Θεςςαλονύκη εξαρτώνται από τη 
διαθεςιμότητα ειςιτηρύων και το  ςυνολικό κόςτοσ. 

 
7)Οι μαθητϋσ και οι καθηγητϋσ θα ταξιδϋψουν με χειραποςκευό. 

Οι πτόςεισ πρϋπει να γύνονται αυθημερόν και αν υπϊρχουν 
ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ αυτϋσ να εύναι ςτο μϋτρο του δυνατού 
ολιγόωρεσ. Να αναφϋρεται η επωνυμύα αεροπορικόσ εταιρύασ, τυχόν 
ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ και ώρεσ αναμονόσ για τυχόν μετεπιβιβϊςεισ. 
 
 
6) Η διαμονό μασ μια ό δυο μϋρεσ ςτη Κωνςταντινούπολη θα γύνει 
με τισ υποχρεώςεισ 

  α) δύο δωμϊτια μονόκλινα, 2 δωμϊτια τρύκλινα 

  β)ςε ξενοδοχεύο 4αςτϋρων 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΌΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
Αεροπορικϊειςιτόρια με δυνατότητα ακύρωςησ λόγω γεγονότων 
ανωτϋρασ βύασ για (8) οκτώ ϊτομα ςε όλεσ τισ διαδρομϋσ. 
 



ΠΡΟΟΦΗ 
τηνπροςφορϊ πρϋπει α)να αναφϋρεται η αεροπορικό εταιρύα και οι 
ακριβεύσ ώρεσ πτόςεων β)να αναφϋρονται η πολιτικό και όροι ακύρωςησ 
τησ μετακύνηςησ(αλλαγό  ονόματοσ ειςιτηρύων) γ)να αναφϋρονται οι 
διαδικαςύεσ πρωτοκόλλου διαςφϊλιςησ μετϊδοςησ τουCOVID-19κϊθε 
χώρα δ)οι ώρεσ των οδικών διαδρομών να καθοριςθούν ςε ςυνδυαςμό με 
τισ ώρεσ των αεροπορικών πτόςεων 
 

ημειώνεται ότι ζητεύται η ςυνολικό τελικό τιμό με ΥΠΑγια κϊθε 

περύπτωςη. 

τη τελικό τιμό τησ προςφορϊσ θα περιλαμβϊνονται όλοι οι φόροι καθώσ και 

υποχρεωτικό αςφϊλιςη ευθύνησ διοργανωτό ό αςφϊλιςη ειςιτηρύων μη 

πραγματοπούηςησ τησ κινητικότητασ ό μϋρουσ αυτόσ, και πρόςθετη αςφϊλιςη 

για την κϊλυψη των εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ και τη διαμονό ςτην 

Πολωνύα 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα 

που πληρούν τισ κατϊ νόμο προώποθϋςεισ για την παροχό τησ εν λόγω 

υπηρεςύασ.  

Οι προςφορϋσ θα κατατεθούν ςε κλειςτό φϊκελο ςτο γραφεύο του Διευθυντό 

τηνΠαραςκευό 29/11/2021και ώρα 10:30.Μετϊ την παρϋλευςη τησ 

ημερομηνύασ και ώρασ καμιϊ προςφορϊ και για κανϋνα λόγο δε θα γύνεται 

αποδεκτό. 

Η αξιολόγηςητωνπροςφορώνθαπραγματοποιηθεύ από επιτροπό την 

ύδιαμϋρα και ώρα11:00Η επιτροπό αξιολόγηςησ,  ςυνεκτιμϊ την ποιότητα, και 

το εύροσ των προςφερόμενων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλϋξει 

απαραύτητα το πρακτορεύο που μειοδοτεύ.Θα ληφθούν υπόψη και τα ποιοτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των πτόςεων(ώρεσ αναχώρηςησ και ϊφιξησ,απευθεύασ 

πτόςεισ ,ώρεσ ενδιϊμεςησ αναμονόσ ,αποςκευϋσ και αντύςτοιχο δωρεϊν 

βϊροσ,χρόνοσ διαμονόσ ςτη Κωνςταντινούπολη) 

ΗΜΕΙΩΗ 

ε  περύπτωςη που οι προςφορϋσ υπερβαύνουν τισ οικονομικϋσ δυνατότητεσ 

του προγρϊμματοσ ,η επιτροπό αξιολόγηςησ μπορεύ να μην προχωρόςει ςε 

επιλογό ταξιδιωτικού γραφεύου η να προχωρόςει ςε αξιολόγηςη μόνο μερικών 

από τα προαναφερθϋντα(πχ μόνο αεροπορικϊ ειςιτόρια ) 

 

 

 Η απόφαςη τησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ του Λυκεύου μασ θα αναρτηθεύ ςτον 

πύνακα ανακοινώςεων του ςχολεύου και ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου : 

http://blogs.sch.gr/lykzosim 

http://blogs.sch.gr/lykzosim


. 

Με κϊθε προςφορϊ κατατύθεται από το ταξιδιωτικό γραφεύο απαραιτότωσ και 
υπεύθυνη δόλωςη ότι διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ το οπούο βρύςκεται ςε 
ιςχύ. 
Παρακαλούμε κατϊ τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ να λϊβετε υπόψη ςασ τα εξόσ: 
Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεύ, θα κρατηθεύ από το διευθυντό του 
ςχολεύου το 10% και θα αποδοθεύ μετϊ την επιςτροφό των μαθητών από την 
κινητικότητα, υπό τον όρο ότι τηρόθηκαν εκ μϋρουσ του τουριςτικού γραφεύου 
όλεσ οι δεςμεύςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό. 
Σο χολεύο διατηρεύ το δικαύωμα να μην πραγματοποιόςει τη μετακύνηςη ςε 
περύπτωςη που προκύψουν προβλόματα ςτην διοργϊνωςη. 
 
 
 
 Ο Διευθυντόσ 
 

 
 


