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Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά παροχής 

υπηρεσιών μετακίνησης της 1ης ροής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Erasmus+ Δράση ΚΑ1 Κινητικότητα προσωπικού και εκπαιδευομένων ΕΕΚ για το 

σχέδιο 2017-1-EL01-KA102-035817 "Practical Exercise: Learning by Doing" 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ. αρ. 33120/ΓΔ4/28.12.2017 (ΦΕΚ 681Β/06.03.2017) Εκδρομές – 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.  

 Την υπ αριθμ 2017-1-EL01-KA102-035817 Σύμβαση Επιχορήγησης για την υλοποίηση 

Σχεδίου Κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ1 – Κινητικότητα 

Εκπαιδευομένων και Προσωπικού της ΕΕκΚ μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

(ΙΚΥ) ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την Ε και Κ του Erasmus+ και του 7ου 

Επαγγελματικού Λυκείου Πάτρας.   

 Την υπ. αρ. 1720/2006/ΕΜ (L327/45/24.11.2006 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ) απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 

2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.   

 Το υπ αρ. Φ.9/8/12042/Γ1 /03.02.2009 «Ασφάλεια Σχολικών Μεταφορών» ΥΠΕΠΘ 

 Το από 20.12.2011 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπ. Παιδείας, Πολιτισμού / 

Τουρισμού και H.A.T.T.A.  

 Την υπ αρ. 10/16.10.2017 Πράξη του δντή του 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας για την 

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου που θα 

παρέχει τις υπηρεσίες μετακίνησης της 1ης ροής για το παραπάνω σχέδιο   
 

Το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας ζητά την κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με το αρθρ. 13 

του παραπάνω πρώτου σχετικού  για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης στην πόλη Braga 

της Πορτογαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης από το σχολείο μας του σχεδίου κινητικότητας 

με κωδικό 2017-1-EL01-KA102-035817 και τίτλο "Practical Exercise: Learning by Doing" στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ1 – Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και 

Προσωπικού της ΕΕκΚ.  

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά 

προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις 

κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 
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Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του διευθυντή του 7ου ΕΠΑ.Λ. 

Πάτρας (οδός Ν Εγγονόπουλου και Κ. Καβάφη Κουκούλι Πάτρα) με την ένδειξη «Υπόψη 

Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών Erasmus+» την περίοδο από Τρίτη 17/10/2017 έως 

Δευτέρα 23/10/2017 ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε 

προσωπικά είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο διασφαλίζοντας από τον προσφέροντα ότι 

έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν αποσταλεί με e-

mail  ή fax, καθώς και εκπρόθεσμα υποβληθείσες. Επίσης οι προσφορές δεν πρέπει να 

φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις που κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης την καθιστούν άκυρη ή αναλόγως αναφορές που την καθιστούν ασαφή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Στον ίδιο φάκελο με την προσφορά να κατατίθεται απαραίτητα και Υπεύθυνη 

Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου όπου θα αναγράφεται α) Ότι κατέχει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας (Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία του 

τουριστικού γραφείου και β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.  

 

Η μετακίνηση / 1η ροή θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μπράγκα της Πορτογαλίας από το 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου έως Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και θα συμμετέχουν 

δώδεκα (12) μαθητές και δύο (2) + δύο (2) συνοδοί καθηγητές (2 την πρώτη 

εβδομάδα και 2 της δεύτερη) Ειδικότερα  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Πόλη Braga στο Β της Πορτογαλίας  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Σάββατο 25/10/2017 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Κυριακή 10/12/2017 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 14 συνολικά (12 μαθητές για 2 εβδομάδες και 2 + 2 συνοδοί 

καθηγητές  από 1 εβδομάδα)  

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  Λεωφορείο και Αεροπλάνο  

Αναλυτικά οι όροι της προσφοράς περιλαμβάνουν:   

 

Για την μετακίνηση με λεωφορείο  

Πάτρα (7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ) – Αθήνα Ελ. Βενιζέλος    14 άτομα   Σάββατο 25.11.2017 

Αθήνα Ελ. Βενιζέλος - Πάτρα (7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ)     14 άτομα   Κυριακή  10.12.2017 

Οι ώρες των οδικών μετακινήσεων θα καθορισθούν σε συνδυασμό με τις ώρες των 

αεροπορικών πτήσεων.  

Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κειμένη νομοθεσία 

προδιαγραφές, όπως έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, έλεγχο ΚΤΕΟ, άδεια κυκλοφορίας, 

ασφαλιστήριο οχήματος, επαγγελματική άδεια και έγγραφα οδηγού κλπ, ώστε να τηρούνται 

οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Μαζί με την προσφορά 

στον ίδιο φάκελο πρέπει μα επισυναφθεί Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα λεωφορεία 

που θα χρησιμοποιηθούν καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές και διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και δελτία καταλληλότητας που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τις 

ημερομηνίες των μετακινήσεων.   

 

Για την μετακίνηση με αεροπλάνο  

Αεροπορικά εισιτήρια για 12 άτομα μαθητές   

Α) Μετάβαση Αθήνα Ελ. Βενιζέλος – Πόρτο F Sa Carneiro airport  το Σάββατο 25/11/2017  

Β) Επιστροφή Πόρτο F Sa Carneiro airport -Αθήνα Ελ. Βενιζέλος την  Κυριακή  10/12/2017 

Αεροπορικά εισιτήρια για 2 συνοδούς  

Α) Μετάβαση Αθήνα Ελ. Βενιζέλος – Πόρτο F Sa Carneiro airport  το Σάββατο 25/11/2017 

(μαζί με τους 12 μαθητές)  

Β) Επιστροφή  Πόρτο F Sa Carneiro airport -Αθήνα Ελ. Βενιζέλος την  Κυριακή  03/12/2017 

Αεροπορικά εισιτήρια για 2 συνοδούς  

Α) Μετάβαση Αθήνα Ελ. Βενιζέλος – Πόρτο F Sa Carneiro airport  το Σάββατο 02/12/2017  

Β) Επιστροφή  Πόρτο F Sa Carneiro airport -Αθήνα Ελ. Βενιζέλος την  Κυριακή  10/12/2017  

(μαζί με τους 12 μαθητές)  

Στην προσφορά των αεροπορικών εισιτηρίων: 

Να περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων ο επίναυλος καυσίμων και το τυχόν επιπλέον 

κόστος για μεταφορά αποσκευών 

Να αναφέρεται η αεροπορική εταιρία οι κωδικοί και οι ώρες των πτήσεων καθώς και οι τυχόν 

χρόνοι αναμονής σε περίπτωση συνδυασμού πτήσεων.  
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Να αναφέρονται ο αριθμός το βάρος και οι επιτρεπτές διαστάσεις τόσο των παραδιδόμενων 

αποσκευών όσο και των χειραποσκευών καμπίνας που αντιστοιχούν σε κάθε επιβάτη (μαθητή 

– καθηγητή)  

Είναι επιθυμητό σε περίπτωση συνδυασμού πτήσεων αυτές να γίνονται από την ίδια 

αεροπορική εταιρία (ή διαμοιραζόμενου κωδικού) αυθημερόν με τρανζιτ μεταφορά και κατά 

το δυνατόν ολιγόωρο αλλά αρκετό για την αλλαγή χρόνο ενδιάμεσων στάσεων. 

Κατά την αξιολόγηση εκτός από την οικονομικότερη προσφορά θα ληφθούν υπόψη τα 

προαναφερόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πτήσεων. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το κόστος των ενδιάμεσων αεροπορικών εισιτηρίων λόγω αλλαγής των 

συνοδών καθηγητών (03/12 επιστροφή συνοδών 1ης εβδομάδας και 02/12 μετάβαση 

συνοδών 2ης εβδομάδας) θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.  

Τα στοιχεία  των συμμετεχόντων στην μετακίνηση  12 μαθητών και 4 συνοδών 

εκπαιδευτικών θα είναι διαθέσιμα στον ανάδοχο την Τετάρτη 25/10.  

Την μετακίνηση από αεροδρόμιο Πόρτο μέχρι την Μπράγκα (τελικό προορισμό) και 

αντίστροφα την έχει αναλάβει ο συνεργαζόμενος Οργανισμός Υποδοχής (όπως άλλωστε και 

τις λοιπές υπηρεσίες διαμονής και διατροφής)  

 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:  

 Η τελική τιμή της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αλλά και ο 

επιμερισμός σε συνολική προσφερόμενη τιμή αεροπορικής και οδικής μετακίνησης 

καθώς και η ανά άτομο τιμή (πάντα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

 Επίσης να αναφέρονται οι γενικοί όροι συμμετοχής στην μετακίνηση.    

 Ακόμη στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται  

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (αστικής – επαγγελματικής ευθύνης) 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του 

αναδόχου να παρέχεται κάλυψη πέραν των άλλων αξιώσεων της υποχρέωσης επιστροφής 

των καταβληθέντων και του επαναπατρισμοί των συμμετεχόντων στην μετακίνηση.  
 

Μετά από την επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν τα συμβόλαια για τις 

παραπάνω καλύψεις, στα οποία να αναφέρονται ο αριθμός συμβολαίου, τα ονόματα των 

συμβαλλομένων μερών, οι ημερομηνίες η διάρκεια και ο προορισμός των μετακινήσεων και 

αναλυτική ονομαστική κατάσταση των μετακινουμένων και ασφαλιζόμενων μαθητών και 

συνοδών καθηγητών. Επίσης για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης να 

αναφέρεται και ο τρόπος της άμεσης καταβολής των εξόδων για επαναπατρισμό.   

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της δνσης του 7ου ΕΠΑΛ 

Πάτρας την Δευτέρα 23/10/2017 ώρα 11:00, από την προς τον σκοπό αυτό συσταθείσα 

επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου. 

Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη  

α) το οικονομικό ύψος της προσφοράς 

β) η ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη 

γ) οι τυχόν ποιοτικές διαφοροποιήσεις – πρόσθετες παροχές των προσφορών 

 

Η επιλογή του αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό το οποίο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας ενώ το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα 

ενημερωθεί και τηλεφωνικά από το διευθυντή του σχολείου. 

Οι συμμετέχοντες αφού ενημερωθούν από το δημοσιευμένο πρακτικό έχουν την δυνατότητα 

να υποβάλουν ένσταση σε προθεσμία 2 ημερών από την δημοσίευση του δηλαδή μέχρι κ την 

Τετάρτη 25/10/2017 ώρα 10:00, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του 7ου 

Επαγγελματικού Λυκείου Πάτρας.  

 

Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνεται η τελική επιλογή του 

αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου με το οποίο το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου 

ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που υπογράφεται από 

τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις και τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την έκδοση 

των νόμιμων παραστατικών για τις παρεχόμενες στο πρόγραμμα υπηρεσίες. Οποιαδήποτε 
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παρέκκλιση συνιστά λόγο άρνησης καταβολής του αντίστοιχου αντιτίμου από πλευράς του 

εργοδότη – 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας.  

 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθεί προκαταβολή 50% όταν αυτή καταβληθεί από 

την ΕΜΣ / Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο 7ο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας σύμφωνα με την σχετική 

αναφερόμενη μεταξύ των Σύμβαση Επιχορήγησης, Όμοια η εξόφληση θα γίνει σταδιακά και 

όχι αργότερα από το τέλος Ιουλίου 2018. 

 

Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr)  
 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Δημήτριος Γιαννέλος  
ΠΕ 12.04 Μηχανολόγος Μηχ.  

   

   

   
 

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

