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Σαχ. Δ/νςθ: Μαβάφθ & Εγγονοποφλου -
Μουκοφλι 

Σ.Μ. – Πόλθ: 26335 Πάτρα 
Πλθροφορίεσ: κ. Μουτρουμάνθ Αντωνία 
Σθλζφωνο: 2610643118 - 2610643124 

Fax: 26106431125 
E-mail: mail@7epal-patras.ach.sch.gr 

Μοιν: Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ 
(μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ) 

 
Θζμα: «Προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κατάκεςθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο 
πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+ 2016, Δράςθ KA1 ‘’Μινθτικότθτα 
Εκπαιδευομζνων και Προςωπικοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ’’ που 
αφορά το ςχζδιο με κωδικό αρικμό 2016-1-EL01-KA102-023068» 
 
 
Ζχοντασ υπόψθ 
 

1) τισ διατάξεισ τθσ υπ. αρ. 129287/Γ2/10.11.2011 (ΦΕΜ 2769/02.12.2011 τ. Β’) Τ.Α. με κζμα 
«Εκδρομζσ-Ξετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» 

2) τθν υπ. αρ. 149414/Γ2/14.10.2013 εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ με κζμα «Εκδρομζσ - μετακινιςεισ» 
3) το υπ. αρ. Φ.50/9909/05.12.2013 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ & 

Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ξετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων» 

4) το υπ. αρ. Φ.23.1/144/09.01.2013 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ με 
κζμα «Αςφαλιςτιρια υμβόλαια Ξετακινιςεων Ξακθτϊν» 

5) τθν υπ. αρ. 1720/2006/ΕΜ (L327/45/24.11.2006 Επίςθμθ Εφθμερίδα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Οοεμβρίου 2006 για 
τθ κζςπιςθ προγράμματοσ δράςθσ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ 

6) τθν υπ. αρ. 2016-1-EL01-KA102-023068 φμβαςθ Επιχοριγθςθσ για τθν υλοποίθςθ του 
χεδίου Μινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+2016, Δράςθ KA1 
‘’Μινθτικότθτα Εκπαιδευομζνων και Προςωπικοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Ματάρτιςθσ’’ μεταξφ του Ιδρφματοσ Μρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΜΤ) και του  7ου ΕΠΑΝ Πάτρασ 

7) τθν υπ. αρ.  10/13-02-2017 τθσ Δ/ντριασ 7ου Πάτρασ  περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και επιλογισ του Σουριςτικοφ Γραφείου που κα αναλάβει τθν 
παραπάνω μετακίνθςθ. 

 
Σο 7ο ΕΠΑΝ Πάτρασ ηθτά κατάκεςθ ενςφράγιςτων προςφορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 14 

τθσ ςχετικισ (1), για τθν πραγματοποίθςθ μετακίνθςθσ ςτθν Μπράγκα τησ Πορτογαλίασ ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ  Erasmus+,  Δράςθ KA1 ‘’Μινθτικότθτα Εκπαιδευομζνων και Προςωπικοφ 



Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ’’ με κωδικό 2016-1-EL01-KA102-023068  και τίτλο 

«Practical Exercise: On the Job Training» ςτο οποίο ςυμμετζχει το ςχολείο μασ. Αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ καλφτερθσ οικονομικισ και ποιοτικισ προςφοράσ ταξιδιωτικοφ 
γραφείου. 
 

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 τθσ Διευκφντριασ του 7ου ΕΠΑΝ Πάτρασ (Εγγονοποφλου & Μαβάφθ 
Μουκοφλι Πατρϊν) με τθν ζνδειξθ «υπόψθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν Erasmus+2016» 
κατά το χρονικό διάςτθμα από Δευτζρα 13-2-2017 και ϊρα 10:00 π.μ. ζωσ Πζμπτθ 16-2-2017 και 
ϊρα 10:00 π.μ.. Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν α) προςωπικά ι β) με εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπο και να ζχει διαςφαλιςτεί από τον προςφζροντα ότι κα ζχουν παραλθφκεί από τθ 
Διευκφντρια του 7ου ΕΠΑΝ Πάτρασ  ζωσ Πζμπτη 16-2-2017 και ώρα 10:00 π.μ.. Δεν γίνονται δεκτζσ 
αποςτολζσ με e-mail ι fax. Προςφορζσ οι οποίεσ κα φκάςουν ςτο 7ο ΕΠΑΝ Πάτρασ  μετά το πζρασ 
τθσ ωσ άνω κακοριςμζνθσ θμερομθνίασ και ϊρασ δε λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ 
να αποςφραγιςτοφν. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και 
διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η προςφορά κα απορρίπτεται κατά τθν κρίςθ του οργάνου 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν εάν ςε αυτιν υπάρχουν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι. 
ΠΡΟΟΧΗ: Ξαηί με τθν προςφορά και ςτον ίδιο φάκελο με αυτι, κάκε ταξιδιωτικό γραφείο κα 
κατακζτει απαραιτήτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναγράφει α) ότι κατζχει το ειδικό ςιμα 
λειτουργίασ (βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ 
γραφείου) και β) ότι το ςιμα αυτό βρίςκεται ςε ιςχφ. 
 

Η μετακίνθςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Μπράγκα τησ Πορτογαλίασ: 
1η ροή) από άββατο  04/03/2017  μζχρι  Κυριακή  19/03/2017 με τθ ςυμμετοχι δϊδεκα (12) 
μακθτϊν και δφο (2) + δφο (2) κακθγθτϊν (δφο τθν πρϊτθ εβδομάδα και δφο τθ δεφτερθ 
εβδομάδα). υγκεκριμζνα: 
 

Στοιχεία Μετακίνηςησ 

Προοριςμόσ: Ξπράγκα τθσ Πορτογαλίασ 
Ημερομθνία Αναχώρθςθσ: άββατο 04/03/2017 
Ημερομθνία Επιςτροφισ: Μυριακι 19/03/2017 
Αρικμόσ Συμμετεχόντων: 14 (12 μακθτζσ για 2 εβδομάδεσ και 2+2 κακθγθτζσ από 1 εβδομάδα) 
Μεταφορικά Μζςα: Νεωφορείο και αεροπλάνο 
 

2η ροή) από άββατο  18/03/2017  μζχρι  Κυριακή  02/04/2017 με τθ ςυμμετοχι δϊδεκα (12) 
μακθτϊν και δφο (2) + δφο (2) κακθγθτϊν (δφο τθν πρϊτθ εβδομάδα και δφο τθ δεφτερθ 
εβδομάδα). υγκεκριμζνα: 
 

Στοιχεία Μετακίνηςησ 

Προοριςμόσ: Ξπράγκα τθσ Πορτογαλίασ 
Ημερομθνία Αναχώρθςθσ: άββατο 18/03/2017 
Ημερομθνία Επιςτροφισ: Μυριακι 02/04/2017 
Αρικμόσ Συμμετεχόντων: 14 (12 μακθτζσ για 2 εβδομάδεσ και 2+2 κακθγθτζσ από 1 εβδομάδα) 
Μεταφορικά Μζςα: Νεωφορείο και αεροπλάνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Η προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει: 
 

Απαιτούμενοι Όροι Προςφοράσ για Λεωφορείο 

Λεωφορεία για 28(14+14) άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Πάτρα (από το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρασ) – Ακινα (ςτο Αεροδρόμιο 
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), (14 άτομα) 

 άββατο 
04/03/2017 

β) Ακινα (από Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πάτρα (ςτο 7ο 
ΕΠΑΛ Πάτρασ), (14 άτομα) 

 Μυριακι 
19/03/2017 

γ) Πάτρα (από το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρασ) – Ακινα (ςτο Αεροδρόμιο 
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), (14 άτομα) 

 άββατο 
18/03/2017 

  

δ) Ακινα (από Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πάτρα (ςτο 7ο 
ΕΠΑΛ Πάτρασ), (14 άτομα) 

 Μυριακι 
02/04/2017 

 
ΠΡΟΟΧΗ: Σα λεωφορεία πρζπει να διακζτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία 
προδιαγραφζσ (ζγγραφα καταλλθλόλθτασ οχιματοσ-ζλεγχοσ ΜΣΕΟ, Άδεια κυκλοφορίασ, Αςφαλιςτιριο 
οχιματοσ επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ζγγραφα οδθγοφ, κλπ) ϊςτε να τθροφνται οι όροι 
αςφαλείασ για τθν μετακίνθςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Ξαηί με τθν προςφορά και ςτον ίδιο 
φάκελο με αυτι πρζπει να επιςυναφκεί βεβαίωςθ – υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα λεωφορεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν καλφπτουν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ και διακζτουν όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά και δελτία καταλλθλότθτασ και κα βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τισ θμερομθνίεσ 
μετακινιςεων .  
 

Απαιτούμενοι Όροι Προςφοράσ για Αεροπλάνο 

Αεροπορικά ειςιτήρια για 12 άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πορτογαλία άββατο 04/03/2017 

β) Πορτογαλία                              – Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 
 

Μυριακι 19/03/2017 
 

Αεροπορικά ειςιτήρια για 2 άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πορτογαλία άββατο 04/03/2017 

β) Πορτογαλία                              – Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 
 

Μυριακι 12/03/2017 
 

Αεροπορικά ειςιτήρια για 2 άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πορτογαλία  άββατο 11/03/2017 

β) Πορτογαλία                              – Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 
 

Μυριακι 19/03/2017 
 
Αεροπορικά ειςιτήρια για 12 άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πορτογαλία  άββατο 18/03/2017 

β) Πορτογαλία                              – Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 
 

Μυριακι 02/04/2017 
 

Αεροπορικά ειςιτήρια για 2 άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πορτογαλία άββατο 18/03/2017 

β) Πορτογαλία                              – Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 
 

Μυριακι 26/03/2017 
 

Αεροπορικά ειςιτήρια για 2 άτομα για τισ παρακάτω διαδρομζσ: 
 

α) Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ) – Πορτογαλία  άββατο 25/03/2017 

β) Πορτογαλία                              – Ακινα (Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ), 
 

Μυριακι 02/04/2017 
 
ΠΡΟΟΧΗ: τθν προςφορά πρζπει α) να ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων και οι 



επίναυλοι καυςίμων κακϊσ και το τυχόν επιπλζον κόςτοσ μεταφοράσ αποςκευϊν, β) να αναφζρεται θ 
αεροπορικι εταιρία και οι ακριβείσ ϊρεσ πτιςεων, γ) να αναφζρεται ο ακριβισ αρικμόσ αποςκευϊν 
και οι αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ βάρουσ και διαςτάςεων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε μακθτι και 
κακθγθτι χωρίσ χρζωςθ τόςο για check-in όςο και ωσ χειραποςκευι και δ) να αναφζρονται οι 
ακριβείσ ϊρεσ αναμονισ ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί αλλαγι πτιςθσ ςε ενδιάμεςο αεροδρόμιο. Οι 
πτιςεισ πρζπει να γίνονται από τθν ίδια αεροπορικι εταιρεία αυκθμερόν και αν υπάρχουν 
ενδιάμεςεσ ςτάςεισ αυτζσ να είναι ςτο μζτρο του δυνατοφ ολιγόωρεσ. Ματά τθν αξιολόγθςθ εκτόσ από 
τθν οικονομικότερθ προςφορά κα λθφκοφν υπόψθ και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των πτιςεων 
(ϊρεσ αναχϊρθςθσ και άφιξθσ, ϊρεσ ενδιάμεςθσ αναμονισ, αποςκευζσ και αντίςτοιχο δωρεάν βάροσ, 
κτλ). 
Παρατιρθςθ: τα ζξοδα για τα ενδιάμεςα αεροπορικά ειςιτιρια λόγω αλλαγισ των δφο κακθγθτϊν 
(11/03/2017, 12/03/2017, 25/03/2017 και 26/03/2017)   κα καλυφκοφν από ιδίουσ πόρουσ. 
 

Επιπλέον Απαιτούμενοι Όροι Προςφοράσ 

τθν προςφορά υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται: 
 

α) Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι (αςτικισ-επαγγελματικισ ευκφνθσ) ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. ε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ του τουριςτικοφ γραφείου να 
παρζχεται κάλυψθ, πζραν των άλλων αξιϊςεων, τθσ υποχρζωςθσ επιςτροφισ των καταβλθκζντων 
και του επαναπατριςμοφ των μακθτϊν και των κακθγθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν μετακίνθςθ. 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Ξετά τθν επιλογι τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτητα να προςκομιςτοφν τα ςυμβόλαια 
για τισ παραπάνω καλφψεισ ςφμφωνα με τθ ςχετικι (4). τα ςυμβόλαια πρζπει να αναφζρονται α) ο 
αρικμόσ ςυμβολαίου, β) τα ονόματα των ςυμβαλλομζνων μερϊν, γ) θ θμερομθνία, δ) θ διάρκεια και 
ο προοριςμόσ τθσ μετακίνθςθσ και ε) αναλυτικι ονομαςτικι κατάςταςθ των αςφαλιςμζνων 
μακθτϊν και κακθγθτϊν. Για τθν περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ, ςτο αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο κα πρζπει να αναφζρεται και ο τρόποσ άμεςθσ καταβολισ των εξόδων επαναπατριςμοφ. 
 

γ) Η τελικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) αλλά και ο επιμεριςμόσ 
τθσ ανά άτομο (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) 
δ) Οι γενικοί όροι ςυμμετοχισ ςτθν μετακίνθςθ 
 
 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 7ου 
ΕΠΑΝ Πάτρασ τθν  Πζμπτη 16/03/2017 και ώρα 10:00. Ματά τθν αξιολόγθςθ κα λθφκοφν υπόψθ α) 
το οικονομικό φψοσ τθσ προςφοράσ, β) θ ικανοποίθςθ των προδιαγραφϊν που κζτει θ παροφςα 
προκιρυξθ και γ) οι τυχόν ποιοτικζσ διαφοροποιιςεισ – πρόςκετεσ παροχζσ των προςφορϊν. Η 
επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου κα καταγραφεί ςε πρακτικό και το τουριςτικό πρακτορείο που 
κα επιλεγεί κα ενθμερωκεί τθλεφωνικά από τθ Διευκφντρια του ςχολείου. φμφωνα με τθ ςχετικι 
(1), το πρακτικό επιλογισ, εφόςον ηθτθκεί, κοινοποιείται από τθ Διευκφντρια ςε κάκε ςυμμετζχοντα 
ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςφνταξι του. Οι τυχόν 
ενςτάςεισ κα μποροφν να κατατίκενται ςτο 7ο Εςπερινό ΕΠΑΝ Πάτρασ μζχρι τθν Παραςκευι 
17/02/2017 και ϊρα 10:00 π.μ. Ξετά τθν αξιολόγθςθ και τθν εξζταςθ των ενδεχόμενων ενςτάςεων, 
γίνεται θ τελικι επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ 
οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, που 
υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
 

Σο πρακτορείο που κα επιλεγεί είναι υποχρεωμζνο να ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ και 
τα πρότυπα του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ ςχετικά με τθν ζκδοςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν για κάκε υπθρεςία που κα παρζχει ςτο πρόγραμμα. Οποιαδιποτε παρζκκλιςθ 
ςυνιςτά αιτία άρνθςθσ καταβολισ αντιτίμου από πλευράσ του 7ου ΕΠΑΝ Πάτρασ. 
 
Τρόποσ Πληρωμήσ 
 

Θα δοκεί προκαταβολι 50% όταν αυτι καταβλθκεί από το Κδρυμα Μρατικϊν Τποτροφιϊν (ΙΜΤ) ςτο 
7ο ΕΠΑΝ Πάτρασ ςφμφωνα με τθ ςχετικι (6). Ομοίωσ, θ εξόφλθςθ κα γίνει ςταδιακά και όχι 



αργότερα από το τζλοσ Ιουλίου 2017. 
 

 
Η παροφςα προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (www.dide.ach.sch.gr). 
 
 

 Η Διευκφντρια 
 
 

    Αντωνία Μουτρουμάνθ 
 

 

http://www.dide.ach.sch.gr/

