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ΘΕΜΑ:  «Επαναπποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή 
ηαξιδιυηικών ςπηπεζιών ζηo πλαίζιο ηηρ ηεηπαήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ 
ηος ΓΕΛ Καλαβρύτων ζηο ΚΠΕ Καρπενησίου» 

 
1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ 

Αληηθείκελν ηεο παξoύζεο πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή κεηαθνξηθνύ έξγνπ ζηα πιαίζηα 
ηεο ηεηξαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηνπ ΓΔΛ Καλαβρύτων ζην ΚΠΔ 
Καρπενησίοσ. 
 

2. Πποδιαγπαθέρ 

2.1. Ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 

Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο 04 Φεβξνπαξίνπ 2018 εκέξα Κπξηαθή 
Ηκεξνκελία επηζηξνθήο 07 Φεβξνπαξίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε 

2.2. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή 

Αξηζκόο καζεηώλ 30 -32 (ηξηάληα έσο ηξηάληα δύν) 
Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ 3 (ηξείο) 
ςνολικόρ αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 33-35 (ηξηάληα ηξείο έσο ηξηάληα 
πέληε) 

2.3. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ  

1η μέπα, 
3 Φεβποςαπίος 2018, ημέπα άββαηο 

 
Αλαρώξεζε από Καιάβξπηα ζηηο 07:00 π.κ. από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε πξννξηζκό 
ην Καξπελήζη    αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή Πάηξα, Θέξκν, Πξνπζό, Καξπελήζη. ηελ  
πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ δελ είλαη θαιή ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ζα 
αθνινπζήζνπκε ηε δηαδξνκή πξνο Πάηξα, Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ, Λακία, Καξπελήζη.  
ηελ δηαδξνκή ζα γίλνληαη ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε. Δπίζθεςε ζηελ Ιεξά Μνλή 
Αγάζσλνο. Γεύκα ζηελ Τπάηε.  



Άθημε ζην μελνδνρείν ζηηο 16:00 πεξίπνπ. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. ηε ζπλέρεηα, 
πεξίπαηνο-γλσξηκία κε ηελ πόιε, δείπλν θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν ζηηο 10:30 γηα 
δηαλπθηέξεπζε. 
 

2η , 3η ,4η  μέπα,  
4-5-6 Φεβποςαπίος 2018, ημέπερ Κςπιακή, Δεςηέπα, Σπίηη 

 
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ Ιεξά Μνλή Πξνπζνύ. Δπηζηξνθή θαη γεύκα ζην 
Καξπελήζη. ηε ζπλέρεηα ζα εμειηρζεί ην ηξηήκεξν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ, ην νπνίν 
ελδεηθηηθά έρεη σο εμήο: 
Πξώηε κέξα 
4:00 κκ - 6:30 κκ Καισζόξηζκα - Δπίζθεςε ζην Πιαηαλόδαζνο ηνπ Κεθαιόβξπζνπ (κε 
ηε κνξθή παηρληδηνύ). 
  
Γεύηεξε κέξα 
8:30 πκ - 1:30 κκ Δπίζθεςε ζην Παιαηό Μηθξό Υσξηό  (16 ρικ κεηαθίλεζε κε 
ιεσθνξείν). 
19:00 κκ - 20:30 κκ Έλαζηξνο Οπξαλόο (Αζηξνπαξαηήξεζε (3 ρικ κεηαθίλεζε κε 
ιεσθνξείν) ή παξνπζίαζε γηα ην δαζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο απεηιέο ηνπ. 
Πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη αζηξνπαξαηήξεζε είλαη λα κελ έρεη έληνλε θσηεηλόηεηα ε 
ειήλε θαη λα κελ ππάξρεη λεθνθάιπςε.  
  
Σξίηε κέξα 
8:30 πκ - 1:30 κκ Δπίζθεςε ζηνπο Γνξγηαλάδεο - Κνξπζράδεο θαη μελάγεζε ζην 
Μνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο (3 ρικ κε ιεσθνξείν) 
  
Γξαζηεξηόηεηεο:  Πεδνπνξία, γλσξηκία κε ρισξίδα - παλίδα, ηδηαίηεξα Ιζηνξηθά ζηνηρεία 
ηεο πεξηνρήο,κύζνη θαη παξαδόζεηο, θπζηθνί ήρνη, Φσιηέο δώσλ, αλζξώπηλεο 
παξεκβάζεηο, ππαίζξηα παηρλίδηα δαζηθό νηθνζύζηεκα, θπζηθέο παξαηεξήζεηο, 
επίζθεςε ζε Μνπζείν. 
Οη δξαζηεξηόηεηεο  εμειίζζνληαη ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηβαιινληηθήο δηαδξνκήο. 
Μεηά από ζύληνκν γεύκα αλαρώξεζε ζηηο 15.00 πεξίπνπ πξνο Καιάβξπηα. Άθημε ζηελ 
πόιε θαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ – κεηά από νιηγόιεπηεο ελδηάκεζεο ζηάζεηο – ζηηο 
20.00 πεξίπνπ. 
 

 
2.4. Μέζα μεηαθοπάρ: Λεσθνξείν  

 
 

2.5. Διαμονή: Καιύπηεηαη από ην ΚΠΔ Καξπελεζίνπ 

 
2.6. Ξεναγόρ: Γελ απαηηείηαη 

 
 

2.7. Δεύηεπορ Οδηγόρ: Γελ απαηηείηαη  



2.8. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική. 

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπευηική): Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό 

γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα 

αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Τπνρξενύηαη  πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε 

ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο 

ζε ηζρύ. ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα 

ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε 

ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην 

ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 

 Σαξιδιυηική αζθάλιζη: Πξόζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε εμόδσλ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

 

3. Ελάσιζηερ πποϋποθέζειρ 

Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα 
πξέπεη λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 
3.1. Πποδιαγπαθέρ οσημάηυν καη’ ελάσιζηον 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

• Κιηκαηηζκό 
• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 
• Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 
• Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα 

εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην 
ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 Να αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ  

 

4. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 
 

5. Χπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ  κέρξη θαη ηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2018  θαη ώξα 12:00. Πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη κε email δελ γίλνληαη δεθηέο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 
 

6. Χπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2018  θαη ώξα 13:00 
ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. 
 



7. Διαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη  

Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. 
 

8. Ρήηπα ζςμμεηοσήρ: Πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

ζα θαηαβιεζεί ηελ παξακνλή ηεο αλαρώξεζεο ελώ πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο ζα απνδνζεί κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. 

 
Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 
 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  

επζύλεο ζε ηζρύ & Τ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο 

εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο ηζρύνο ηεο. 

 Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε 

ζαθή αλαθνξά ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. 

 Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά 

μαθηηή. Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαη λα 

πεξηέρνληαη: Γηόδηα, θόξνη ή ηέιε  θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη 

από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα 
ζςνοδεςηικά ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 
Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο 
ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο 
(απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ 
Γξαθείνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην γξαθείν ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή 
πξνθαηαβνιήο πνπ ηπρόλ έρεη θαηαβιεζεί. 
 

9. Ιζσύοςζα νομοθεζία 

 ε αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-

02-2017 ηνπ ΦΔΚ 681 ηΒ/2017 

 

Ο Γηεπζπληήο 
 
 
 

παλόο Βαζίιεηνο 
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