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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών 

μετακίνησης-ταξιδιού στην Ιταλία στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Μαθησιακής  Κινητικότητας 

Erasmus+» 

 

O Διευθυντής του 1ου Επάλ Λαυρίου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για 

τη διοργάνωση  και παροχή υπηρεσιών μετακίνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης 15 ημέρου προγράμματος 

μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ από 21/11/2022 έως 05/12/2022 για 20  μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές 

του 1ου Επάλ Λαυρίου στην Ιταλία. 

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως: 

1. Φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από κεντρική κυβέρνηση. 

2. Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης. 

3. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού  

4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στο ταξίδι. 

 

  
1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο  Επάλ Λαυρίου 
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αναχώρηση από Αθήνα για Νάπολη  21/11/2022 

Επιστροφή από Ρώμη στην Αθήνα 05/12/2022 
15 ημέρες (14 διανυκτερεύσεις)  

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

20 μαθητές 
2 συνοδοί καθηγητές  
 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αεροπλάνο-λεοφωρείο 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ξενοδοχείο 3* σε απόσταση έως 500 μέτρα από το 
κέντρο. 
 



Διαμονή για 10 διανυκτερεύσεις στο κέντρο τoυ 
Σαλέρνο για το διάστημα 21/11/2022-01/12/2022 
Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις στο κέντρο της Ρώμης 
για το διάστημα 01/12/2022-05/12/2022 
 
Δωμάτια: τρίκλινα και τετράκλινα και 2 μονόκλινα στον 
ίδιο όροφο με πρωινό –βραδινό 

 Tο φαγητό θα συμπεριλαμβάνει κρέας, ψάρι, 
λαχανικά, φρούτα και γλυκό 

 Έξτρα χορτοφαγικό φαγητό για όσα παιδιά είναι 
χορτοφάγοι 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(Παρακολούθηση 
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρου κ.λ.π) 

1.Μεταφορά σχολείο-αεροδρόμιο-ξενοδοχείο και 
επιστροφή 
2.Τουριστικό λεωφορείο για τη μεταφορά των 
μαθητών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για όλες τις 
μετακινήσεις προς όλους τους προορισμούς 
(εγκαταστάσεις εταιρείας εκπαίδευσης-ημερήσιες 
εκδρομές  Νάπολη-Πομπηία-Ρώμη, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις κ.λ.π).Το λεωφορείο να είναι σε άριστη 
κατάσταση, να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς 
μετακίνησης των μαθητών.  
Το λεωφορείο δεν θα ξεπερνάει ημερησίως τα 200 χλμ. 
Ξεναγός στις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία. Δωρεάν είσοδος των μαθητών και συνοδών 
στα μουσεία.(ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Della 
Lucania Occidentale, ΜΟΥΣΕΙΟ Vichiano, ΜΟΥΣΕΙΟ  Acropolis, 
Fondazione G.B.  

7 ΣΥΝΟΔΟΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ Σε όλη  τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αποστολής.  
8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΤΟ 30% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ME THN 

ANAΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 30% ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 40% ΜΕΤΑ  ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2023 

Η έκδοση των παραστατικών θα γίνεται και θα 
αποστέλλετε για το σύνολο της εκδρομής μόλις γίνει η 
ανάθεση   

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
ΝΑΙ 

10 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΝΑΙ 
 Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

11 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΝΑΙ 

12 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ 
13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 
14 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Παρασκευή 04/11/2022                                                  
και ώρα 12.00 

   
15 

 
 

Φορολογική-ασφαλιστικη ενημερότητα για είσπραξη 
χρημάτων από Κεντρική Κυβέρνηση 
Σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ 
 

 
16 

 
 

Εμπειρία σε 4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Συστατικές επιστολές                                                              

  



*ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.     
 

        ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ  
 6.050 € ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ 22 ΑΤΟΜΑ 
 34.344 € ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 22 ΑΤΟΜΑ 
 

 
                
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις  12.00 π.μ της 
Παρασκευής  04/11/2022  στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου  Επάλ Λαυρίου στη διεύθυνση: Παναγιώτη Κοκκορέ 2,  
Λαύριο ΤΚ19500. 
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, όχι fax η   e-mail,αρκεί να 
διασφαλισθεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο Επάλ Λαυρίου.  
 
Παρατηρήσεις: 

1. Το άνοιγμα των προσφορών και την επιλογή του τουριστικού γραφείου θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό και 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

2. Οι τιμές που θα προσφερθούν θα είναι οι τελικές και θα περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες 
επιβαρύνσεις. 

3. Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν εκτός της τιμής προσφοράς, η  φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του 
τουριστικού γραφείου, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου (κατηγορία, περιοχή κ.λ.π), η εμπειρία 
σε   Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

4. Εντός τριών ημερών από την επιλογή θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του σχολείου και του 
τουριστικού γραφείου με αναλυτική αναφορά στις προσφερόμενες παροχές. 

5. Το σχολείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και να διασφαλίζουν την ποιοτική διαμονή των συμμετεχόντων. 

6. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα του προγράμματος Διά 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 πλευρά του 1ου Επάλ Λαυρίου. 

7. Κάθε απόκλιση από τους παραπάνω όρους δίνει το δικαίωμα στο σχολείο να ακυρώσει το συμφωνητικό 
και να προχωρήσει σε άλλον προμηθευτή. 

8. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ΠΟΙΟΤΙΚΑ κριτήρια επιλογής. 
 
                                                                                      

Ο Δ/ντής   του Σχολείου                   
 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                             


