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                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       
         

     ΠΡΟΣ ΤΟ  
 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
(είσοδος α̟ό Κοκκινάκη)  

ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 
 

ΟΝΟΜΑ:………..………………………………………. 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………… 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…..……………………………………… 
ΤΗΛ.: FAX:……..………………………………………. 

 

  

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ̟ροκηρύσσει Πρόχειρο 

Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ε̟ιλογή ταξιδιωτικού  γραφείου, για το Πρόγραµµα   

Κινητικότητας Leonardo da Vinci για τα ∆ΙΕΚ, του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος ∆ια 

Βίου Μάθηση, ό̟ου ̟ρόκειται να ̟ραγµατο̟οιηθούν µετακινήσεις σ̟ουδαστών και 

των συνοδών τους στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στο ̟λαίσιο αυτό, 

ζητούµε ένα ταξιδιωτικό ̟ρακτορείο το ο̟οίο θα αναλάβει τις µετακινήσεις των 

δικαιούχων  σύµφωνα  µε τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται..  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.∆  

 

1.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί 18/10/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 ̟.µ. στα 

γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος α̟ό Κοκκινάκη)  

Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 270 γραφείο, στο Τµήµα Προµηθειών και ∆ιοικητικής 

Μέριµνας. 

 

2. Η ̟ροσφορά σας θα ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LEONARDO DA VINCI ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΕΚ.»,  υ̟’ όψιν κου 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΗΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
   

Αρ.πρωτ.:620/36/02-10-2013  
 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314568-69-71-72,  Fax: 2102517292 
Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr   e-mail: dpk@ein.gr 

Σ
ελ

ίδ
α

 2
 

Βατίκαλου Παναγιώτη, το αργότερο µέχρι 18/10/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα: 

10:00 ̟.µ.. 

 
3. Πληροφορίες για την διενέργεια του Π.Μ.∆. δίδονται στα κεντρικά γραφεία του 

Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), Τµήµα Προµηθειών και 

∆ιοικητικής Μέριµνας,  στα τηλέφωνα: 2131314568-9-71-72, τηλ. & fax: 210-2517292 και 

όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τµήµατος ∆ιαχείρισης Έργων Προγραµµάτων 

Νεολαίας στο τηλ: 2131314539. 

 

4.  Οι Τεχνικές Περιγραφές, συνοδεύουν τη ̟αρούσα ̟ροσφορά της ο̟οίας α̟οτελούν 

ενιαίο και ανα̟όσ̟αστο τµήµα  και θα α̟οτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την 

̟αραλαβή των εργασιών (̟αρατίθενται στο Παράρτηµα Β). 

 

5. Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.∆., είναι η συνολικά χαµηλότερη ̟ροσφερόµενη 

τιµή για το σύνολο του έργου.  Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά και οικονοµικά 

ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες. 

 

6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .  

 

 Τα  δικαιολογητικά συµµετοχής για τη συµµετοχή στο Πρόχειρο Μειοδοτικό 

∆ιαγωνισµό, για την ε̟ιλογή αναδόχου, για την ε̟ιλογή ταξιδιωτικού  γραφείου, για 

το Πρόγραµµα  υλο̟οίηση των εγκεκριµένων Σχεδίων Κινητικότητας Leonardo da 

Vinci για τα ∆ΙΕΚ, του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση, αναφέρονται 

στο Παράρτηµα Α (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής).   

 

7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Μ.∆..  

 

 Ο υ̟οψήφιος ανάδοχος ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό τη διενέργεια του Π.Μ.∆. και 

̟ροκειµένου να του κατακυρωθεί το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού,   θα ̟ρέ̟ει να 
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̟ροσκοµίσει  τα ̟αρακάτω  δικαιολογητικά σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών  

και να ελεχθούν α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του Π.Μ.∆..  Αναλυτικά τα εξής: 

 

I. Α̟όσ̟ασµα  Ποινικού Μητρώου έκδοσης  τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου  

α̟ό το ο̟οίο  να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 

II. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας  δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης  του 

τελευταίου εξαµήνου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν  υ̟ό ̟τώχευση,  

εκκαθάριση,  αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και ε̟ίσης ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία  κήρυξης  σε ̟τώχευση  ή έκδοσης  

α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή ̟τωχευτικού  

συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

III. Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση Αρχή α̟ό το ο̟οίο να 

̟ροκύ̟τει ότι  είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις  τους ̟ου αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης  και  ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

IV. Πιστο̟οιητικό του οικείου  Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η 

εγγραφή  τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους  ή βεβαίωση άσκησης 

ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:    

  

 Μετά  την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισµού ο ανάδοχος είναι 

υ̟οχρεωµένος, µέχρι να  υ̟ογράψει τη σύµβαση, να καταθέσει στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης,  ̟οσού ίσου ̟ρος το 10% του συµβατικού 

τιµήµατος, χωρίς το ΦΠΑ . Η εγγύηση αυτή δίνεται ή µε εγγυητική ε̟ιστολή 
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αναγνωρισµένης Τρά̟εζας της Ελλάδος ή α̟ό  γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.. 

 

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.  

 

 Το ΄Ιδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, µ̟ορεί να ε̟ιβάλλει κυρώσεις στον 

Ανάδοχο, στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτός δεν τηρεί τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και δεν 

συµµορφώνεται ̟ρος αυτές ύστερα α̟ό σχετικές έγγραφες υ̟οδείξεις της ∆/νσης 

Προγραµµάτων Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Έργων 

Προγραµµάτων Νεολαίας του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.. 

 

Οι κυρώσεις αυτές ε̟ιβάλλονται α̟ό το ∆.Σ. του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και είναι: 

 

      Α. Ε̟ιβολή ̟οινικής ρήτρας ύψους µέχρι του ̟οσού του ηµίσεως  της  Εγγυητικής 

ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης µε αντίστοιχη µερική κατά̟τωση  της εγγυητικής 

ε̟ιστολής. 

      Β. Ε̟ιβολή ̟οινικής ρήτρας ̟οσού ίσου µε το ̟οσόν της εγγυητικής µε αντίστοιχη 

ολική κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής. 

      Γ. Κήρυξη έκ̟τωτου του Αναδόχου. 

       Σε κάθε ̟ερί̟τωση ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται εντός 10 

ηµερών να αντικαταστήσει µε νέα εγγυητική ε̟ιστολή την ρήτρα αυτή. Σε διαφορετική 

̟ερί̟τωση το ∆.Σ./ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόµατα  όλα τα 

στάδια α.β.γ. ̟ου ̟ροαναφέρονται. Πέρα και ανεξάρτητα των ̟ροβλε̟οµένων 

ανωτέρω κυρώσεων το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να ε̟ιδιώξει 

σύµφωνα µε το Αστικό ∆ίκαιο την α̟οκατάσταση α̟ό τον Ανάδοχο  κάθε ζηµιάς ̟ου 

υ̟έστη το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. α̟ό υ̟αιτιότητά του. 

∆.  Η υ̟οχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την α̟αρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νοµίµων α̟οδοχών οι ο̟οίες σε 

καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να είναι κατώτερες α̟ό την Σ.Σ.Ε. στην ο̟οία υ̟άγονται 
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οι εργαζόµενοι,  τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ̟. 

 

 Σε ̟ερί̟τωση δε ̟ου δια̟ιστωθεί, ̟αράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η 

σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. 

 

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  Η ̟οιοτική  ̟αραλαβή των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών θα γίνεται α̟ό ειδική 

ε̟ιτρο̟ή  του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Νεολαίας του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., η ο̟οία θα συντάξει  ειδικό Πρακτικό ό̟ου θα αναφέρεται ε̟ακριβώς η 

τήρηση των συµβατικών υ̟οχρεώσεων  του Αναδόχου  ό̟ως αυτές α̟ορρέουν α̟ό τα 

καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και µε στόχο ̟άντοτε την ακριβή τήρηση 

του όρων της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης. 

 

11. Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιείται µεµονωµένα για κάθε ̟ρόγραµµα 

και θα ̟ρέ̟ει να εκδίδεται ξεχωριστό ̟αραστατικό ανά ̟ρόγραµµα. 

 Τρό̟ος Πληρωµής: 60% κατό̟ιν της έκδοσης των αερο̟ορικών εισιτηρίων, 40% 

κατό̟ιν της έκδοσης του νοµίµου τιµολογίου και µε την ολοκλήρωση της  δράσης (εντός 

4 µηνών α̟ό την ε̟ιστροφή των συµµετεχόντων). 

 

12. Σηµειώνεται ότι στη ̟ροσφορά συµ̟εριλαµβάνεται ο νόµιµος Φ.Π.Α. για το σύνολο 

του έργου . 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής)   

 

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για την ε̟ιλογή αναδόχου, για την ε̟ιλογή ταξιδιωτικού  γραφείου, για το Πρόγραµµα  υλο̟οίηση των εγκεκριµένων 

Σχεδίων Κινητικότητας Leonardo da Vinci για τα ∆ΙΕΚ, του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση 
. 

   ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………… 
   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………. 
     ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………  . 
       ∆.Ο.Υ.: ……………………………………………………………. 
      Α.Φ.Μ.:…………………………………………………………… 
 

�  Σύνολο οικονοµικής ̟ροσφοράς µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

�  Σύνολο οικονοµικής ̟ροσφοράς συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ .  

 

  

Σύνολο οικονοµικής ̟ροσφοράς µη 

συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.:  

,      € 

Ολογράφως:  

Σύνολο οικονοµικής ̟ροσφοράς 

συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.:  

                                         ,      € 

Ολογράφως:  

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

 Συνηµµένα η υ̟εύθυνη δηλώση (Ν1599/1986) α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο 

της ε̟ιχείρησης ̟ου να δηλώνει ότι: 

  ∆ηλώνω ότι:  έλαβα γνώση όλων των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  µε αρ.̟ρωτ.:620/36/02-10-2013,   για την ε̟ιλογή 

αναδόχου, για την ε̟ιλογή ταξιδιωτικού  γραφείου, για το ̟ρόγραµµα  υλο̟οίηση 

των εγκεκριµένων Σχεδίων Κινητικότητας Leonardo da Vinci για τα ∆ΙΕΚ, του 
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Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση,  καθώς των τεχνικών ̟εριγραφών 

του έργου,  τους ο̟οίους και α̟οδέχοµαι  ̟λήρως . 

 

                                                                 ( Ηµεροµηνία) 

 
                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. (Τεχνικές Προδιαγραφές)   

 
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  

∆ύο  (2) σελίδες τεχνικών ̟ροδιαγραφών  για 

την ε̟ιλογή αναδόχου, για την ε̟ιλογή 

ταξιδιωτικού  γραφείου, για το Πρόγραµµα  

υλο̟οίηση των εγκεκριµένων Σχεδίων 

Κινητικότητας Leonardo da Vinci για τα ∆ΙΕΚ, 

του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου 

Μάθηση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LEONARDO DA VINCI ∆ΙΕΚ 2013 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 

 
 Για την υλο̟οίηση των εγκεκριµένων Σχεδίων Κινητικότητας Leonardo da Vinci 
για τα ∆ΙΕΚ, του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση, ̟ρόκειται να 
̟ραγµατο̟οιηθούν µετακινήσεις σ̟ουδαστών και των συνοδών τους στο εξωτερικό, σε 
χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στο ̟λαίσιο αυτό, ζητούµε ένα ταξιδιωτικό ̟ρακτορείο το 
ο̟οίο θα αναλάβει τις µετακινήσεις των δικαιούχων, µε τις ̟ροδιαγραφές ̟ου 
̟εριγράφονται στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί: 
 

α/α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΙΕΚ - 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΧΩΡΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

ΑΤΟ

ΜΑ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

∆ΑΠΑΝΕ

Σ 
ΤΑΞΙ∆ΙΟ

Υ/άτοµο 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ 

1 
2013-1-GR1-LEO01-
15061 

ΙΕΚ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

ΚΥΠΡΟΣ 
(ΛΕΜΕΣΟΣ) 

16 4.800,00 € 300,00 € 1/12/2013 – 
14/12/2013   

2 
2013-1-GR1-LEO01-
15056 

ΙΕΚ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
(MONTIJO) 

16 10.400,00 € 650,00 € 1/12/2013 – 
14/12/2013  

3 
2013-1-GR1-LEO01-
15073 

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
(KARLSRUHE) 

21 10.437,00 € 497,00 €  8/12/2013 – 
22/12/2013 

4 
2013-1-GR1-LEO01-
15071 

ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
(KARLSRUHE) 
 

21 10.437,00 € 497,00 €  27/4/2014 – 
11/5/2014 

5 
2013-1-GR1-LEO01-
15052 

ΙΕΚ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
(LISBOA) 

16 5.120,00 € 320,00 € 2/3/2014 – 
29/3/2014  

6 
2013-1-GR1-LEO01-
15047 

ΙΕΚ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

ΚΥΠΡΟΣ 
(ΛΕΜΕΣΟΣ) 

16 7.200,00 € 450,00 € 16/3/2014 – 
29/3/2014  

   ΣΥΝΟΛΟ 106 48.394,00 €   
 

 
 ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ:  

1. Αερο̟ορικά Εισιτήρια ΕΛΛΑ∆Α – ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (µε ε̟ιστροφή):  

Όλα τα αερο̟ορικά εισιτήρια θα ̟ρέ̟ει να είναι οικονοµικής θέσης 
(συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των σχετικών φόρων κλ̟), µε αξιό̟ιστη αερο̟ορική 
εταιρεία (κατά ̟ροτίµηση α̟ευθείας ̟τήσεις). 

2. Μετακινήσεις: 
          - Την ηµέρα αναχώρησης α̟ό την ̟όλη ό̟ου εδρεύει το κάθε ΙΕΚ ̟ρος το 
αεροδρόµιο στην  
             Ελλάδα & α̟ό το αεροδρόµιο του εξωτερικού στην ̟όλη ̟ροορισµού,  
          - Αντίστροφα την ηµέρα της ε̟ιστροφής. 
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 Οι µετακινήσεις θα ̟ραγµατο̟οιούνται µε τουριστικό λεωφορείο ̟ου θα ̟ληροί 
όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις ασφαλείας και άνετης µεταφοράς των συµµετεχόντων και των 
α̟οσκευών τους. 

 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

• Ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι ο µέγιστος εγκεκριµένος για κάθε ̟ρόγραµµα. 
Σε ̟ερί̟τωση µείωσης του αριθµού των συµµετεχόντων, θα ̟ραγµατο̟οιηθεί αναλογική 
̟ερικο̟ή στο εγκεκριµένο ̟οσό του ̟ρογράµµατος. 

• Οι αναγραφόµενες ηµεροµηνίες ενδέχεται να τρο̟ο̟οιηθούν ενώ το διάστηµα 
υλο̟οίησης (αριθµός εβδοµάδων) θα ̟αραµείνει σταθερό. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, τα 
̟ρογράµµατα αναµένεται να υλο̟οιηθούν α̟ό Οκτώβριο 2013 έως Μάιο 2015 και το 
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ θα ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις οριστικές ηµεροµηνίες. 

• Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ ̟ριν την υλο̟οίηση του κάθε ̟ρογράµµατος θα ενηµερώνει τον ανάδοχο 
εγγράφως σχετικά µε:  
-  τον ακριβή αριθµό των συµµετεχόντων,  
-  τα ονόµατα των συµµετεχόντων,  
-  τις ακριβείς ηµεροµηνίες υλο̟οίησης, 
-  τις ̟ροτιµώµενες ώρες ̟τήσεων, 
-  το ακριβές σηµείο αναχώρησης και ̟ροορισµού των συµµετεχόντων για τις 
µετακινήσεις µε     λεωφορείο ,  ̟ιθανή ακύρωση του ̟ρογράµµατος. 
Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης ̟ρογράµµατος θα ̟ραγµατο̟οιηθεί ̟ερικο̟ή του αντίστοιχου 
εγκεκριµένου ̟οσού. 

• Σε ̟ερί̟τωση έγκρισης υλο̟οίησης νέων ̟ρογραµµάτων (έτους 2013), το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ θα 
ενηµερώνει τον ανάδοχο εγγράφως και θα κοινο̟οιεί τα αντίστοιχα νέα εγκεκριµένα 
̟οσά. 

• Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιείται µεµονωµένα για κάθε ̟ρόγραµµα και 
θα ̟ρέ̟ει να εκδίδεται ξεχωριστό ̟αραστατικό ανά ̟ρόγραµµα. 
 
 Τρό̟ος Πληρωµής: 60% κατό̟ιν της έκδοσης των αερο̟ορικών εισιτηρίων, 40% 
κατό̟ιν της έκδοσης του νοµίµου τιµολογίου και µε την ολοκλήρωση της   δράσης (εντός 
4 µηνών α̟ό την ε̟ιστροφή των συµµετεχόντων). 
 

    ∆/νση Προγραµµάτων Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 
              Τµήµα ∆ιαχείρισης Έργων Προγραµµάτων Νεολαίας 
        ΒΑΡΟΥΞΗ ΣΟΦΙΑ  
 

                     
 


