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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής και ποιοτικής 
προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών του 
11ου Γυμνασίου των Ιωαννίνων, από τα Ιωάννινα στην πόλη Oberkirch της Γερμανίας, στα πλαίσια 
εφαρμογής εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Move and Pedal for 

Better Learning», τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, του σχεδίου KA229 – «Συνεργασία για την 

καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών» και με κωδικό αριθμό 2020-1-DE03-KA229-

077562_4  

 

ΣΧΕΤ. : 1. Aριθμ. 25735/Η1 (Φ.Ε.Κ. 625/τ. Β’/27-2-2020) Υ.Α. με θέμα: «Πλαίσιο εφαρμογής του 

Προγράμματος Erasmus+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων», 

2. Αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 (Φ.Ε.Κ. 456/ τ. Β’/13-2-2020) Υ.Α με θέμα : « Εκδρομές - 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  

 

  Το 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων διοργανώνει μετακίνηση στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτέρω 

εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+, στην πόλη Oberkirch της Γερμανίας, από 22/10 ή 23/10/2022 

έως και 28/10 ή 29/10/2022 (ανάλογα με την διαθεσιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων). 

Αριθμός μαθητών/τριών:  Δέκα (10). 

Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: Δύο (02). 

Αναχώρηση από Ιωάννινα στις 22/10 ή 23/10/2022 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων). 

Άφιξη στην πόλη Oberkirch της Γερμανίας στις 22/10 ή 23/10/2022.  

   Η μετακίνηση από τα Ιωάννινα στην πόλη Oberkirch της Γερμανίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε 

αεροπορικώς είτε οδικώς από τα Ιωάννινα στο αεροδρόμιο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης (ανάλογα με 

την διαθεσιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων) στις 22/10 ή στις 23/10/2022, στη συνέχεια 

αεροπορικώς για πόλη (εγγύτερη στην πόλη Oberkirch) της Γερμανίας και ανάλογα με την 

διαθεσιμότητα των εισιτηρίων και τέλος με ασφαλές και κατάλληλο μεταφορικό μέσο στην πόλη 

Oberkirch της Γερμανίας. 
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Αναχώρηση από την πόλη Oberkirch της Γερμανίας στις 28/10/2022.  

Άφιξη στα Ιωάννινα στις 28/10 ή 29/10/2022. 

   Η μετακίνηση από την πόλη Oberkirch της Γερμανίας στα Ιωάννινα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

ασφαλές και κατάλληλο μεταφορικό μέσο προς το αεροδρόμιο αναχώρησης και στη συνέχεια 

αεροπορικώς προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (ανάλογα με την διαθεσιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων) 

και τέλος οδικώς ή αεροπορικώς προς τα Ιωάννινα. 

  Οι πτήσεις μπορεί να γίνονται, κατά προτίμηση, αυθημερόν και αν υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις, αυτές 

να είναι στο μέτρο του δυνατού ολιγόωρες, εκτός της περίπτωσης που η διανυκτέρευση σε ενδιάμεση 

στάση είναι πιο συνετή επιλογή. Να αναφέρεται η επωνυμία αεροπορικής εταιρίας, τυχόν ενδιάμεσες 

στάσεις και ώρες αναμονής για τυχόν μετεπιβιβάσεις.  
  Οι μαθητές και οι καθηγητές θα ταξιδέψουν με χειραποσκευή.  
   Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης – διανυκτέρευσης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 

ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

    Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν 

λόγω υπηρεσίας, με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν προσφορά. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων και 

στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 127 -  Καρδαμίτσια, από 1/09/2022 έως και 13/09/2022 και ώρα 

13:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: « Προσφορά για μετακίνηση – και επιστροφή 

μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του 11ου Γυμνασίου των Ιωαννίνων από τα Ιωάννινα στην πόλη 

Oberkirch της Γερμανίας» (κλειστή προσφορά). Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής 

ημερομηνίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 

14/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.  

   Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό – 

Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Τα ενδιαφερόμενα 

Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά ότι τα 

οχήματα που θα μεταφέρουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς του 11ου Γυμνασίου των Ιωαννίνων, πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης, 

και διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας των οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, όχημα και τα 

ελαστικά του σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, κ.λ.π.). Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται ρητά 

το έτος κατασκευής και πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί ξενοδοχείο 

για την διανυκτέρευση των μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών, αυτό θα πρέπει να είναι 

τεσσάρων αστέρων, οι μαθητές/τριες θα διαμείνουν σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και οι συνοδοί 

εκπαιδευτικοί σε μονόκλινα.   

   Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθεί υπόψη, ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

ακύρωσης των αεροπορικών εισιτηρίων για λόγους ανωτέρας βίας (πχ Covid-19) σε όλες τις διαδρομές, 

στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυσίμων και άλλες τυχόν 

οικονομικές επιβαρύνσεις και η μεταφορά θα περιλαμβάνει μια χειραποσκευή ανά επιβάτη. 

 

 Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ζητείται πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, 

επαναπατρισμού και γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων στην Γερμανία, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού για κάθε συμμετέχοντα/ουσα μαθητή/τρια και για τις συνοδούς εκπαιδευτικούς.  

 

   Ζητείται το συνολικό κόστος της ανωτέρω μετακίνησης από τα Ιωάννινα προς την πόλη 

Oberkirch της Γερμανίας και της επιστροφής, στα πλαίσια εφαρμογής εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+. 

 

  Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή της Σχολικής μας Μονάδας όπως προβλέπεται από την 

κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές 



δυνατότητες του προγράμματος, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να μην προχωρήσει σε επιλογή 

ταξιδιωτικού γραφείου. 

   Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις  

περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

   Η Σχολική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση σε περίπτωση που 

προκύψουν προβλήματα στην διοργάνωση. 

  

 
 

 

 
         

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Γάκιος Ξενοφών 
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