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Γιεύθςνζη: Αηγείξα, Σ.Κ. 250 10 

Σηλέθυνο: 2696031064 
Fax:             2696031388 

e-mail: mail@lyk-aigeir.ach.sch.gr ΠΡΟ: 

 mail@gym-lt-aigeir.ach.sch.gr                     
Πληποθοπίερ: θ. Παλαγησηαθόπνπινο Αλδξέαο 

                       
   

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη διοπγάνυζη 

πολςήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ ηος ΓΔΛ-Γςμναζίος Αιγείπαρ ζηην 
Κέπκςπα 
 

 Σν ρνιείν καο, ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ, πξνηίζεηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ζε ζύκπξαμε κε ην Γπκλάζην Αηγείξαο, ηεηξαήκεξε εθδξνκή 
ηεο Α΄, Β΄ ηάμεο Λπθείνπ θαη Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ, από 27 Αππιλίος 2018 έυρ 
και 30 Αππιλίος 2018  κε πξννξηζκό ηελ Κέπκςπα. 
Γη’ απηό ην ζθνπό νη Γηεπζύλζεηο ησλ ΓΔΛ θαη Γπκλαζίνπ Αηγείξαο θαινύλ ηνπο 
ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο θαη 
όρη κε ηε ρξήζε ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηόηππνπ, ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο 
ηνπ ρνιείνπ κέρξη ηηο 22 Μαπηίος 2018, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 11:00, 
έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο. 
 
 

Ημεπομηνία εκδπομήρ: από Παξαζθεπή 27 Απξηιίνπ 2018 έσο θαη Γεπηέξα 30 
Απξηιίνπ 2018. 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ: 
Αλαρώξεζε ζηηο 27/04/2018 θαη ώξα 8:00 π.κ. θαη επηζηξνθή ζηηο 30/04/2018 
θαη ώξα 9:30 κ.κ. 

1η ημέπα (27 Αππιλίος 2018): 
πγθέληξσζε ζην ζρνιείν – Αλαρώξεζε γηα Κέξθπξα κέζσ γέθπξαο Ρίνπ 
– Αληηξξίνπ κε ελδηάκεζε ζηάζε. Άθημε ζηελ Κέξθπξα. 
2η ημέπα (28 Αππιλίος 2018): 
Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο  
3η ημέπα (29 Αππιλίος 2018): 
Δπίζθεςε ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα, Καλόλη, Αρίιιεην 
4η ημέπα (30 Αππιλίος 2018): 
Αλαρώξεζε από Κέξθπξα –επίζθεςε ζηελ Πάξγα - επηζηξνθή ζην 
ζρνιείν κέζσ γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ. 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ KAI 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΑΙΓΔΙΡΑ, 14/03/2018 

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ. & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 
Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ  

  

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙO ΑΙΓΔΙΡΑ  
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ςμμεηέσονηερ: 
ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 62 (εμήληα δύν) καζεηέο θαη 5 (πέληε) ζπλνδνί 
θαζεγεηέο. πλνιηθά 67 (εμήληα επηά) άηνκα. 
 

Γιαμονή: 
Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, 
δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο 
πνπ πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα 
θαη αλ είλαη όκνξα. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από ην  θαηάιπκα δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο κε Internet. 
ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ (νλνκαζία, 
θαηεγνξία, ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην θέληξν ηεο πόιεο) ηνπ θαηαιύκαηνο 
ην νπνίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 10 ρικ ην αλώηεξν από ην θέληξν 
ηεο πόιεο ηεο Κέξθπξαο . Η θαηεγνξία ηνπ πξέπεη λα είλαη 3 (ηξηώλ) έσο 5 
(πέληε) αζηέξσλ (επίζεκνο ραξαθηεξηζκόο Δ.Ο.Σ.), κε πξσηλό πνπ ζα παξέρεηαη 
ζην ρώξν ηνπ θαηαιύκαηνο. Σα δσκάηηα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ είλαη: 18 
(δεθανθηώ) ηξίθιηλα,  2(δύν) ηεηξάθιηλα θαη 5 (πέληε) κνλόθιηλα ησλ ζπλνδώλ 
θαζεγεηώλ. Η δηακνλή ησλ καζεηώλ ζηα  ηξίθιηλα ή δίθιηλα δσκάηηα ζα είλαη κε 
θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη 
απνδεθηά. 
 
 

Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ 
Μεηαθοπά: 

Σν όρεκα -  νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά ζα πξέπεη 

λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε 

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  

Σν ιεσθνξείν - ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη 
ζα κεηαθηλνύληαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ όιεο ηηο ώξεο. Δπίζεο ηα ζρνιεία 
ή ν θαζεγεηήο – αξρεγόο ηεο εθδξνκήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηακνξθώζεη ην 
πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαηά ηε θξίζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο εθδξνκήο ρσξίο λα παξεθθιίλεη από ηνπο βαζηθνύο 
όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε. 
 

Αζθάλεια εκδπομήρ: 
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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. 

Ο διοπγανυηήρ (γπαθείο ηαξιδίος) θα αναλάβει ηην επιπλέον αζθάλιζη 
κάλςτηρ ηυν εξόδυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 
αζθενείαρ όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/20 – 02 – 2017 ηνπ ΤΠΠΔΘ 
(ΦΔΚ 681/Β/06 – 03 - 2017). 
 
Ππόζθεηα ζηοισεία: 
Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-

επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε ηζρύ & Τ.Γ όηι η αζθάλεια αζηικήρ 

εςθύνηρ καλύπηει ηα άηομα ηηρ εκδπομήρ και δεν έσει 

ξεπεπαζηεί ηο όπιο  ηηρ ιζσύορ ηηρ. 

2. Σε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ αιιά θαη ηελ επηβάξπλζε 

αλά καζεηή. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ην 

Φ.Π.Α. θαη λα πεξηέρνληαη: Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, 

ηπρόλ επηπιένλ θόζηνο κεηαθνξάο απνζθεπώλ, δηόδηα, θόξνη ή ηέιε 

δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη από ηηο ηνπηθέο 

αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο θαη ε επηπιένλ αζθάιηζε 

θάιπςεο ησλ εμόδσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζελείαο.  

3. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ. ηελ ππεύζπλε 

δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη ην θείκελν «Βεβαηώλσ ππεύζπλα όηη ηελ εκέξα 

έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ ...................................(όλνκα 

ζρνιείνπ),.................... ηάμεο-ηκήκαηνο, όια ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη ζα δηαζέηνπλ όια ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα. Σν ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν ........................................ 

δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απ’ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζε ηζρύ». 

4. ελεκεξσηηθό έληππν ηνπ Ξελνδνρείνπ  - μελνδνρείσλ ή ηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αληίζηνηρν 

ελεκεξσηηθό πιηθό. 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνύλ ζην ζρνιείν θαη νη 
αξηζκνί ζπκβνιαίσλ ηεο αζθάιηζεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ.  
 
Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ όια ηα θξηηήξηα θαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα 
ζπλνδεπηηθά έληππα, ζα απνξξίπηνληαη. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιόγσ αλσηέξαο βίαο, δελ ζα 
ππάξμεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν θαη ζα αθπξσζεί ε 
κεηαθίλεζε. 
Οη πξνζθνξέο ζα παξαδίδνληαη ηδηνρείξσο κόλν ζην δηεπζπληή ηνπ Γεληθνύ 
Λπθείνπ Αηγείξαο θ. Παλαγησηαθόπνπιν Αλδξέα ή ζην δηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ 
Αηγείξαο θ. Γηακαληόπνπιν Αλδξέα. Σν ζρνιείν κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο 
Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε θαη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
Από ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηεζεί ην 20% σο εγγύεζε 
αθξηβνύο εθηέιεζήο ηεο θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ από 
ηελ εθδξνκή. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα είλαη δεθηή 
θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέμπηη 22/03/2018 
ζηιρ 11:00 π.μ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά 
από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
 
 Οι Γιεςθςνηέρ 

 
Γιαμανηόποςλορ Ανδπέαρ  

Μαθημαηικόρ 
 

Παναγιυηακόποςλορ Ανδπέαρ 
Φιλόλογορ 

 

Ο απσηγόρ ηηρ εκδπομήρ 
 

 
 

Ο ππόεδπορ ηος 15μελούρ 
ζςμβοςλίος 
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