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ΚΟΙΝ: Τουριςτικά - Ταξιδιωτικά Γ ραφεία  
                         (μέςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δ/νςησ                 

                Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων) 

 

Θζμα: «Επαναπροκήρυξη  εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ κατάθεςησ οικονομικήσ προςφοράσ για 

μετακίνηςη ςτo Bayeux -Normandie τησ Γαλλίασ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ 

Erasmus+ ΚΑ 229 , με τίτλο «Rencontres autour de l’ inclusion la Cohésion et l’ humanisme en Europe» 

και κωδικό 2020-1-FR01-KA229-079988_2 

 

To 2o Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ιωαννίνων ηθτά κατάκεςθ ενςφράγιςτων προςφορϊν, 
ςφμφωνα με τθν 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Βϋ/06-03-2017, άρκρο 13, για τθν 
πραγματοποίθςθ μετακίνθςθσ ςτο Bayeux- Normandie τθσ Γαλλίασ, ςτo πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ 
Προγράμματοσ Εrasmus+ 2019. Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ καλφτερθσ 
οικονομικά και ποιοτικά προςφοράσ ταξιδιωτικοφ γραφείου.  
 

1) Προοριςμόσ: Bayeux τησ Γαλλίασ με αναχώρηςη από Ιωάννινα 
 

2) Ημερομθνίεσ: 8/05/2022 ζωσ 15/05/2022   
 

3) Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : 24μαθητζσ/τριεσ,  6 ςυνοδοί εκπαιδευτικοί 
 

4) Η μετακίνθςθ από τα Ιωάννινα μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε 
i αεροπορικϊσ απευκείασ από τα Ιωάννινα  
ii με λεωφορείο ςε Ακινα ι Θεςςαλονίκθ και ςτθ ςυνζχεια αεροπορικϊσ από Ακινα ι 

Θεςςαλονίκθ 
Οι πόλεισ Ακινα ι Θεςςαλονίκθ εξαρτϊνται από τθ διακεςιμότθτα ειςιτθρίων και το  
ςυνολικό κόςτοσ. Οι πτιςεισ πρζπει να γίνονται αυκθμερόν και αν υπάρχουν ενδιάμεςεσ 
ςτάςεισ αυτζσ να είναι ςτο μζτρο του δυνατοφ ολιγόωρεσ. Να αναφζρεται θ επωνυμία 
αεροπορικισ εταιρίασ, τυχόν ενδιάμεςεσ ςτάςεισ και ϊρεσ αναμονισ για τυχόν 
μετεπιβιβάςεισ. 
 

   
5) Οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ κα ταξιδζψουν με χειραποςκευή. 

 
 

Ιωάννινα :   23- 11-2021  

Αρ. Πρωτ. :227           

 

ΠΡΟ:  
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
                        



6) Προςφορά από το αεροδρόμιο Charles de Gaules ςτισ 9-5-22 ςτο Bayeux και επιςτροφι από το 
Bayeux ςτο   Παρίςι ςτισ 14-5-22 
 

7) Προςφορά για  μία διανυκτζρευςθ  ςτο Παρίςι  ςτισ 14-5-22  

 
Σθμειϊνεται ότι ηθτείται θ ςυνολική τελική τιμή με ΦΠΑ για κάκε περίπτωςθ και επιβάρυνςθ ανά 

μακθτι.  

Στθ τελικι τιμι τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι κακϊσ και υποχρεωτικι 

αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι ι αςφάλιςθ ειςιτθρίων μθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ ι μζρουσ 

αυτισ, και πρόςκετθ κάλυψθ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. Τα αεροπορικά ειςιτιρια πρζπει να 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ακφρωςθσ λόγω γεγονότων ανωτζρασ βίασ (πχ. Covid) 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν τισ κατά 

νόμο προχποκζςεισ για τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςε κλειςτό 

φάκελο ςτο γραφείο του Διευκυντι του 2ου Γυμναςίου ζωσ τθν Τρίτθ 7/12/2021 και ϊρα 12:00 

μεςθμβρινι. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν ίδια μζρα και ϊρα 13:00 από τθν 

επιτροπι αξιολόγθςθσ. 
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ,  ςυνεκτιμά τθν ποιότθτα, και το εφροσ των προςφερομζνων παροχϊν και 

δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το πρακτορείο που μειοδοτεί. Σε περίπτωςθ που οι 

προςφορζσ υπερβαίνουν τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του προγράμματοσ, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 

μπορεί να μθν προχωριςει ςε επιλογι ταξιδιωτικοφ γραφείου ι να προχωριςει ςε αξιολόγθςθ μόνο 

μερικϊν από τα προαναφερκζντα( πχ. μετάβαςθ ςε αεροδρόμιο) 

Από το ολικό ποςό που κα ςυμφωνθκεί, κα κρατθκεί από το διευκυντι του ςχολείου το 10% 

και κα αποδοκεί μετά τθν επιςτροφι των μακθτϊν από τθν εκδρομι, υπό τον όρο ότι τθρικθκαν εκ 

μζρουσ του τουριςτικοφ γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ που περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό. 

Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθ μετακίνθςθ εφόςον δε 

ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ι εφόςον προκφψουν ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λόγω 

τθσ πανδθμίασ. 

 

 

                                                                                         Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                     

 

        ΤΡΜΑΚΕΗ ΣΕΦΑΝΟ 

 

 


