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Αξ. Πξση. 1195 

Πάηξα 10/12/2018 

 

Πξνο 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ 

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ 
πποζθοπάρ ζσεηικά με ηη μεηάβαζη, διαμονή και επιζηποθή μαθηηών και 
εκπαιδεςηικών ππορ και από ηο Βοςκοςπέζηι ηος 12ΟΤ ΓΔΛ  Παηπών» 

Σν 12ν ΓΔΛ Παηξώλ , δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Βνπθνπξέζηη από 

19–25/03/2019 (ζύλνιν εκεξώλ επηά) οδικώρ. Γηα ην ζθνπό απηό, ε Γηεύζπλζε ηνπ 

Λπθείνπ, θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ ζην 

γξαθείν ηεο  Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, κλειζηή ένηςπη πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε 

ηεο εθδξνκήο, κέρξη ηε Σεηάπηη  19/12/2018 και ώπα 11.30 π.μ. 
 

2. Πποδιαγπαθέρ 

2.1.Ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 

 

Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο 19/03/2019 εκέξα Σξίηε πξσί  

Ηκεξνκελία επηζηξνθήο    25/03/2019  εκέξα Γεπηέξα 

 

2.2.Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή 

Αξηζκόο καζεηώλ 24 

Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ 3 

ςνολικόρ αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 27 

 

       2.3. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ   

Δνδεικηικό ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ  

Σπίηη 19 – 03 – 2019       Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν - Πάηξα γηα ηε όθηα –  
                                         Γηαλπθηέξεπζε  
Σεηάπηη 20 – 03 – 2019   Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο όθηαο - Αλαρώξεζε γηα ην                
                                         Βνπθνπξέζηη – Γηαλπθηέξεπζε                                                  
Πέμπηη 21  – 03 – 2019    Δπίζθεςε ζην Διιεληθό ρνιείν Βνπθνπξεζηίνπ «Αζελά»                                 
                                         - Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ - Γηαλπθηέξεπζε                                                                                        
Παπαζκεςή 22 – 03 – 2019  Παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζην Διιεληθό ρνιείν  
                                              Βνπθνπξεζηίνπ «Αζελά» - Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ  
                                              Βνπθνπξεζηίνπ - Γηαλπθηέξεπζε                                                                                        
άββαηο  23 – 03 – 2019     Αλαρώξεζε γηα ηα θάζηξα Πέιεο -  ηλάηα θαη  Μπξάλ.            
                                             Αλαρώξεζε γηα Μπξάζνβ θαη πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα -        
                                             Δπηζηξνθή ζην Βνπθνπξέζηη - πλάληεζε κε ηελ Διιεληθή  
                                             Οκνγέλεηα – Γηαλπθηέξεπζε.                                                   
Κςπιακή  24 – 03 – 2019      Αλαρώξεζε γηα ηε Φηιηππνύπνιε - Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα     
                                             Αλαρώξεζε γηα ηε όθηα θαη δηαλπθηέξεπζε. 
Γεςηέπα   25 – 03 – 2019   Αλαρώξεζε από ηε όθηα - Δπηζηξνθή ζηελ Πάηξα ζην    
                                           ζρνιείν, κέζσ αληάλζθη θαη επίζθεςε ζην Ορπξό Ρνύπει.  



                                 
                                                 
Σο ηελικό ππόγπαμμα θα ζςμθυνηθεί με ηο γπαθείο πος θα αναλάβει ηην εκδπομή. 
 

2.4. Μέζα μεηαθοπάρ 

 Οι μεηακινήζειρ ησλ καζεηώλ ζα γίλνληαη κε θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν κε 

Διιεληθέο πηλαθίδεο, πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινύο κεηαθίλεζεο ησλ 

καζεηώλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κε  02 (δύο) έμπειποςρ 

οδηγούρ.  

 Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα πξώηεο θπθινθνξίαο κεηά ην 2006 θαη λα 

είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξρεγνύ. 

 Θα αλαρσξήζεη από ην ζρνιείν θαη ζα επηζηξέςεη ζην ηέινο ηεο εθδξνκήο, ζην 

ζρνιείν . 

 Γιώποθο και mini bus δεν θα γίνοςν αποδεκηά από ηο ζσολείο. 

 ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα κεηαθίλεζεο ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ίδην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό ρνιείν Βνπθνπξεζηίνπ «Αζελά».  

 Η ζπγθεθξηκέλε κεηαθίλεζε θαίλεηαη από ηηο αληίζηνηρεο αλαξηεκέλεο πξνθεξύμεηο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία θαη ζα αθνινπζήζνπλ θνηλό πξόγξακκα 

θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. 

       

2.5. Γιαμονή 

Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεύζεηο.  

Γύν (02) δηαλπθηεξεύζεηο ζηε όθια – Βοςλγαπία ζε μελνδνρείν 3* ή 4* ζην θέληξν ηεο 

πόιεο. Απαξαίηεηε ε επιβεβαίυζη ηνπ μελνδνρείνπ. 

Σέζζεξηο (04) δηαλπθηεξεύζεηο ζην Βνπθνπξέζηη - Ρνπκαλία, ζε μελνδνρείν 3* ή 4* ζην 

θέληξν ηεο πόιεο. .Απαξαίηεηε ε επιβεβαίυζη ηνπ μελνδνρείνπ. 
 

Γιαηποθή 

 

όθια:  

Σξίηε 19 – 03 – 2019 Γείπλν 

Σεηάξηε 20 – 03 – 2019   Πξσηλό 

Κπξηαθή 24 – 03 – 2019  Γείπλν   

Γεπηέξα 25 – 03 – 2019   Πξσηλό       

 

Βοςκοςπέζηι:  

Σεηάξηε 20 – 03 – 2019   Γείπλν 

Πέκπηε  21 – 03 – 2019  Ηκηδηαηξνθή 

Παξαζθεπή 22 – 03 – 2019  Ηκηδηαηξνθή 

άββαην  23 – 03 – 2019    Ηκηδηαηξνθή 

Κπξηαθή  24 – 03 – 2019     Πξσηλό  
 

2.6. Ξεναγόρ 

Ξελαγόο βάζε πξνγξάκκαηνο θαη πλνδόο ηνπ γξαθείνπ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο. 

2.7. Γεύηεπορ οδηγόρ: ύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο πνιύσξεο 

κεηαθηλήζεηο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε δεύηεξνπ νδεγνύ. 
 

2.8. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική. 

• Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο (ππνρξεσηηθή). 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. 

• Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. Η ΓΓΔ ζπληζηά θαη ηελ Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο 

εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

ςμβόλαιο ομαδικήρ και αηομικήρ αζθάλιζηρ όισλ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ην νπνίν ζα πξνβιέπεη: α) Γηαζθάιηζε πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη β) Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πξόζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο (λα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα). 

 

3. Δλάσιζηερ πποδιαγπαθέρ 
 

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 

 

3.2. Πποδιαγπαθέρ σώπυν διαμονήρ καη’ ελάσιζηον. 

 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 ηελ θαηάηκεζε 

ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη όκνξα. Δπίζεο 

λα πξνζθέξεηαη από ην  θαηάιπκα δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Internet.  

 Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε κνλόθιηλα δίθιηλα, ηξίθιηλα ή   

            ηεηξάθιηλα δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα.  

            Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη απνδεθηά.  

 Σα δσκάηηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ λα βξίζθνληαη ζηνλ    

            ίδην όξνθν. 

 Η δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα. 

 

4. Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή πποζυπινού αναδόσος ηος διαγυνιζμού. 

 

Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη  ηηο θξαηήζεηο ζηα μελνδνρεία  θαη λα πξνζθνκίζεη, εληόο (3 )ηξηώλ 

εκεξώλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην. 

 

5. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

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

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

6. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ  κέρξη θαη  

ηε Σεηάπηη 19/12/2018 και ώπα 11:30 μ.μ. 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email δελ γίλνληαη δεθηέο.  



Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά 

δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

 

7. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηη Σεηάπηη  19/12/2018 και ώπα 12:15 μ.μ. 

ζην γξαθείν ηεο  Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ 

 

8. Γιαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη  

Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα - ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

9. Ρήηπα ζςμμεηοσήρ. 

Απόδνζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ από πιεπξάο ηνπ. 

Σα σπήμαηα θα δοθούν ηο 75% ππιν ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ εκδπομήρ και ηο 25% 

μεηά ηην εκδπομή υρ ποινική πήηπα. 
 

10. Γιεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

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: Φόξνη, δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε 

επηβάιιεηαη από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 
νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 Δπίζεο λα αλαθέξεηαη ε δπλαηόηεηα νπνηαζδήπνηε επηπιένλ παξνρήο πξνο 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο (π.ρ. δσξεάλ ή κεησκέλε ζπκκεηνρή καζεηώλ από ηε 
ζπκπιήξσζε δσκαηίσλ). 
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. 

11. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή 

από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

12.Ιζσύοςζα νομοθεζία 

 Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ ΦΔΚ 

681 ηΒ/2017 

                                                                                                                                                
                                                                                              Η Γιεςθύνηπια  

                                                                                                        Αγγελική Φώηος        


