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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης  

στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Θέρμου Αιτωλ/νίας 
 

 Η Διεύθυνση του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία που 
ενδιαφέρονται, και πληρούν  τις από το νόμο προϋποθέσεις,  να υποβάλλουν αυτοπροσώπως 
και όχι με τη χρήση ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ, στο γραφείο της 
Διεύθυνσης του Σχολείου μέχρι την 13 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, 
έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης (σύμφωνα με την 
33120/ΓΔ4/06-03-2017 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ - ΦΕΚ 681/Β/06.03.2017  Εκδρομές - 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολεί- ων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.), όπως παρακάτω.  
 Μετακίνηση ομάδας μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών σε  3ήμερη 
εκπαιδευτική επίσκεψη 10-12/12/2017,  στο πλαίσιο υλοποιούμενων Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου 
Αιτωλοακαρνανίας  (ΚΠΕ Θέρμου Μέγα Δένδρο  Θέρμου 30008). Η μετακίνηση αφορά τόσο 
την μετάβαση και επιστροφή όσο και τις τοπικές μετακινήσεις στο τριήμερο της επίσκεψης όπως 
αναλυτικά φαίνονται στην συνέχεια.   
 

Συμμετέχοντες: Στην μετακίνηση θα συμμετάσχουν 30 (τριάντα) μαθητές και 4 (τέσσερις - 1 
αρχηγός και 3 συνοδοί) εκπαιδευτικοί . Συνολικά 35 (τριάντα πέντε ) άτομα.  
 

Η διαμονή των συμμετεχόντων (2 διανυκτερεύσεις) θα γίνει στον ξενώνα  του ΚΠΕ στο Θέρμο  
που παρέχεται και καλύπτεται  από τον φορέα (ΚΠΕ Θέρμου)  
Να σημειωθεί ότι ο φορέας δεν καλύπτει διαμονή για τον οδηγό / οδηγούς του λεωφορείου.  
 

Ημερομηνίες  μετακινήσεων – Ενδεικτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων :   
 

1η ημέρα Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017    
Αναχώρηση από 7Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ώρα 07:45 
Άφιξη στο Πετροχώρι (με σύντομη ενδιάμεση στάση στην περιοχή Δογρή για καφέ) στις 12:00  
Περιήγηση Γεύμα. Αναχώρηση από Πετροχώρι 14:30 για Θέρμο. 
Άφιξη στους ξενώνες ΚΠΕ Θέρμου - Τακτοποίηση 
Αναχώρηση στις 17:00 για ΚΠΕ Θέρμου – Δράσεις προγράμματος – Επίσκεψη στην οικία 
Κοσμά Αιτωλού. 
Έξοδος για περιήγηση και δείπνο στο Θέρμο στις 20:00 Επιστροφή στους ξενώνες 
διανυκτέρευση.   
 

2η ημέρα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017    
Πρωινό στο κέντρο του Θέρμου  και αναχώρηση Εύηνο  στις 09:30. Δράσεις του προγράμματος  
Επίσκεψη στο Κρυφό Σχολείο.  
Επιστροφή στο Θέρμο στις 14:00 Γεύμα. 
Μετάβαση στον ξενώνα – Ξεκούραση 
Απόγευμα 17:00 στον ξενώνα Δράσεις του προγράμματος. 
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Έξοδος για περιήγηση και δείπνο στο Θέρμο στις 20:00 Επιστροφή στους ξενώνες 
Διανυκτέρευση.   
 
3η ημέρα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017    
Πρωινό 09:00 – 10:00  
Παρουσίαση εργασιών 10:00 – 11:00 
Επίσκεψη στο Μουσείο και αρχαιολογικό χώρο Θέρμου 11:00-12:00  
Αναχώρηση για Πάτρα μέσω Ναυπάκτου – Γέφυρας Μπανιά 
Στάση για καφέ στην Γέφυρα Μπανια και για γεύμα στην Ναύπακτο 
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Πάτρα.  
 

Επισημαίνουμε  το μεταφορικό μέσο πρέπει να είναι στην διάθεση των συνοδών 
καθηγητών καθ όλη την διάρκεια της επίσκεψης για να καλύπτονται οι αναγκαίες 
μετακινήσεις για τις υλοποιούμενες δραστηριότητες  
 

Μεταφορά: Με ασφαλές λεωφορείο (των 40 θέσεων ή και κατάλληλο μικρότερο) το οποία θα 
πληρεί  όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και τα 
αντίστοιχα παραστατικά θα συνοδεύουν την προσφορά δηλαδή:  

 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας 

 Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας 

 Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. \ 

 Ασφαλιστήριο του λεωφορείου σε ισχύ. 
 

Ασφάλιση συμμετεχόντων: Ο ανάδοχος (γραφείο ταξιδίου) θα αναλάβει την υποχρεωτική 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης συμμετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση κάλυψης 
των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας (όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 13 της σχετικής απόφασης 33120/ΓΔ4/06-03-2017) 
Προσοχή: Ασφάλιση όπως παραπάνω  τόσο κατά την διάρκεια της μετάβασης – επιστροφής  
όσο και για το συνολικό διάστημα της εκεί παραμονής των συμμετεχόντων δηλαδή η ασφάλιση 
θα καλύπτει το διάστημα από Κυριακή 10/12/17 ώρα 0600 έως Τρίτη 12/12/2017 ώρα 2200 
 

Πρόσθετα στοιχεία: Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν όρο από τους παραπάνω 
αναλυτικά. Θα αναφέρεται το συνολικό κόστος των υπηρεσιών (μετακίνησεων – 
ασφάλισης κλπ)  και η ανά μαθητή επιβάρυνση για το σύνολο των υπηρεσιών.  
Στις παραπάνω τιμές θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  
Οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών καθώς και των σχετικών με την ασφαλιστική κάλυψη - αστική ευθύνη θα γίνει 
με ευθύνη του αναδόχου. Τα ονόματα και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία των συμμετεχόντων για 
τις διαδικασίες ασφαλιστικής κάλυψης θα δοθούν έγκαιρα στον ανάδοχο. 
Οι προσφορές θα παραδίδονται ιδιοχείρως μόνο στον διευθυντή  Δημήτριο Γιαννέλο. Μετά την 
ημερομηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα είναι δεκτή καμία οικονομική προσφορά.  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  13/11/2017και ώρα 12:30 μμ. 
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά σε συνδυασμό με την 
ικανοποίηση των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης  καθώς και την τυχόν ποιοτική 
διαφοροποίηση των  παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
τηλεφωνικά από την αρχηγό / υπεύθυνη εκπαιδευτικό της επίσκεψης. 
Επισημαίνουμε ότι πριν την αναχώρηση θα ζητηθεί από την  Τροχαία Πατρών να 
πραγματοποιήσει  έλεγχο τεχνικό και εγγράφων του οχήματος και του οδηγού.  
Το 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ή 
άλλης σοβαρής αιτίας (απεργίες, κακοκαιρία, κτλ) χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού 
γραφείου. 
 

Η αρχηγός της εκδρομής                                                                      
                                                                                                                            Ο Διευθυντής  
Αικατερίνη Καρύμπαλη 
                               
                 Δημήτριος Γιαννέλος  
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