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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Π.Ε.  
& ∆.Ε. ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 Πάτρα,    13 / 02 / 2019 

 

                                           Αριθ. Πρωτ.: 252 

 

 

      ΠΡΟΣ: 

      1. ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας           

     (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

      2. Γραφεία Γενικού Τουρισµού 
          (µέσω της ιστοσελίδας της ∆.∆.Ε. Αχαΐας) 

 

 

4ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 

Ταχ. ∆/νση : Αυστραλίας 62 

Ταχ. Κωδ. : 26442 

Τηλέφωνο : 2610-438103 

Fax                               

Ε-Mail 

:      2610-438103 

mail@4epal-
patras.ach.sch.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονοµικής 
προσφοράς για µετακίνηση από Πάτρα στο ΚΠΕ (ΚΕΑ) Κόνιτσας» 

 

Έχοντας υπόψη: 
1) τις διατάξεις της υπ. αρ. 33120/Γ∆4/28-2-2017 Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 681/τ. Α΄/6-3-2017) µε θέµα «Εκδροµές - Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός 
και εκτός της χώρας», 
2) το υπ. αρ. Φ.23.1/144/09.01.2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας µε 
θέµα «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Μετακινήσεων Μαθητών», 
3) το υπ. αρ. Φ.23/11615/27.11.2014 έγγραφο της Περιφερειακής ∆/νσης Π/θµιας και ∆/θµιας 
Εκπ/σης ∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «Απαίτηση φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
τουριστικών Γραφείων στις σχολικές Εκδροµές» 
 

Το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 της σχετικής (1), για την πραγµατοποίηση τετραήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής 
µαθητών/τριών στην Κόνιτσα. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της καλύτερης 
οικονοµικής και ποιοτικής προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που 
πληρούν τις κατά νόµο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Οι προσφορές 
θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του διευθυντή του 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας µε την 
ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών ∆ιήµερης Εκδροµής» κατά το χρονικό 
διάστηµα από Τετάρτη 13\02\2019 έως και Τετάρτη 20\02\2019 και ώρα 10 π.µ.  

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν α) προσωπικά ή β) µε εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο και να έχει διασφαλιστεί από τον προσφέροντα ότι θα έχουν παραληφθεί από τον 
διευθυντή του 4ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ έως την Τετάρτη 20\02\2019 και ώρα 10 π.µ. ∆εν 
γίνονται δεκτές αποστολές µε email ή fax. Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν µετά το πέρας 
της ως άνω καθορισµένης ηµεροµηνίας και ώρας δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 
προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών εάν σε αυτή υπάρχουν διορθώσεις 
που την καθιστούν ασαφή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί µε την προσφορά και στον ίδιο φάκελο µε αυτή, κάθε ταξιδιωτικό 
γραφείο θα καταθέτει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει: α) ότι κατέχει 



το ειδικό σήµα λειτουργίας (βεβαίωση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για τη 
λειτουργία τουριστικού γραφείου) και β) ότι το σήµα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.  
 
Η διήµερη εκπαιδευτική εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στο ΚΠΕ ( ΚΕΑ) Κόνιτσας από Τρίτη 
12/03/2019 έως Τετάρτη 13/03/19, µε τη συµµετοχή 46 µαθητών/τριών και 3 
καθηγητών/τριών. Συγκεκριµένα: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  

Προορισµός:    ΚΠΕ Κόνιτσας 
Αναχώρηση:    Τρίτη 12/03/2019  
Επιστροφή:    Τετάρτη13/03/2019 
Αριθµός Συµµετεχόντων:  Σαράντα έξι (46) µαθητές /τριες  και τρεις (3) καθηγητές /τριες 
Μεταφορικό Μέσο:   Τουριστικό Λεωφορείο  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

Τρίτη 12/03/2019 

08:30   Αναχώρηση από το σχολείο µε ενδιάµεση στάση  

13:30   Άφιξη στο ΚΠΕ (ΚΕΑ) Κόνιτσας, τακτοποίηση στη µαθητική εστία. 

13:30-16:45  Φαγητό και ανάπαυση - ελεύθερος χρόνος 

16:45- 20:00   Υποδοχή-ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ. 

Ενηµέρωση για το πρόγραµµα.  

Παιχνίδια γνωριµίας και συνοχής των οµάδων.                         

 Οικολογική ξενάγηση στο γεφύρι του Αώου.                         

 Επιστροφή στο ΚΠΕ, χωροθέτηση µε προβολή σλάιντς 

20:00- 20:30      Περιήγηση στην πόλη - ∆είπνο - Ξεκούραση                                     
 

Τετάρτη 13/03/2019 

08:00- 08:45 Προετοιµασία αποσκευών - εκκένωση του ξενώνα.                    

   Πρωινό 

08:45 -13:30 Πρόγραµµα : Εθνικός ∆ρυµός Βίκου - Αώου 

                      α) Εντός του ΚΠΕ: Θεωρητικό µέρος 

                        Χωρισµός σε οµάδες - εφοδιασµός µε υλικά µελέτης πεδίου 

β) Εκτός του ΚΠΕ (επιβίβαση στο λεωφορείο): 

∆ιαδροµή στον Πυρήνα του Εθνικού ∆ρυµού 

Παιχνίδια αίσθησης περιβάλλοντος. Εργασίες πεδίου, δραστηριότητες 

των οµάδων, παρατηρήσεις, µετρήσεις, καταγραφή δεδοµένων.                                    

Παρουσίαση των εργασιών των οµάδων.  

Αξιολόγηση του προγράµµατος. 

13:30-14:30 Φαγητό 

14:30       Αναχώρηση από την Κόνιτσα. 

15:30-17:00 Ενδιάµεση στάση στα Ιωάννινα. 

20:00  Επιστροφή στο σχολείο. 

 
∆ιαµονή  - ∆ωµάτια και ∆ιανυκτερεύσεις:  

Οι µαθητές και οι συνοδοί καθηγητές θα φιλοξενηθούν στο ΚΠΕ (ΚΕΑ) Κόνιτσας µε δική 
τους συµµετοχή. ∆εν καλύπτονται τα έξοδα διαµονής και διατροφής του οδηγού. 

 



 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη 
νοµοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.) ώστε να τηρούνται οι όροι ασφάλειας για την µετακίνηση 
µαθητών και εκπαιδευτικών. Μαζί µε την προσφορά και στον ίδιο φάκελο µε αυτό πρέπει να 
επισυναφθεί βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο που θα χρησιµοποιηθεί καλύπτει 
τις παραπάνω προδιαγραφές και διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δελτία 
καταλληλότητας. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ο 
αριθµός θέσεων του λεωφορείου. Πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάπτονται επίσης: 1) η άδεια 
κυκλοφορίας 2) ο έλεγχος ΚΤΕΟ και 3) το ασφαλιστήριο του οχήµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί για τη µετακίνηση. 
 
Απαιτούµενος Όρος Προσφοράς για Λεωφορείο 

Τo λεωφορείo θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του όλες τις ώρες και θα πρέπει να έχει προνοηθεί ο τρόπος µετακίνησης 
των µαθητών σε περίπτωση που θα έχει καλυφθεί το ωράριο εργασίας του οδηγού.    
 
Επιπλέον απαιτούµενοι Όροι Προσφοράς: 
Στην προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται:  
α) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή (αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης) 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του 
τουριστικού γραφείου να παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης 
επιστροφής των καταβληθέντων και του επαναπατρισµού των µαθητών και των καθηγητών 
που συµµετέχουν στην µετακίνηση. 
β) Πρόσθετο ασφαλιστικό κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιλογή της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να προσκοµιστούν τα 
συµβόλαια για τις παραπάνω καλύψεις.  Στα συµβόλαια πρέπει να αναφέρονται: 
α) ο αριθµός συµβολαίου  
β) τα ονόµατα των συµβαλλόµενων µερών γ) η ηµεροµηνία δ) η διάρκεια και ο προορισµός 
της µετακίνησης και ε) αναλυτική ονοµαστική κατάσταση των ασφαλισµένων µαθητών και 
καθηγητών. Για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
θα πρέπει να αναφέρεται και ο τρόπος άµεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισµού.  
στ) Η τελική συνολική τιµή της προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) αλλά και ο 
επιµερισµός της ανά άτοµο (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
ζ) Οι γενικού όροι συµµετοχής στην µετακίνηση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονοµικές δυνατότητες των 
µαθητών, η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να µην προχωρήσει σε επιλογή ταξιδιωτικού 
γραφείου. 

 
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 

4ου ΕΠΑΛ Πάτρας την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 11:00 π.µ.. Κατά την αξιολόγηση θα 
ληφθούν υπόψη α) το οικονοµικό ύψος της προσφοράς β) η ικανοποίηση των προδιαγραφών 
που θέτει η παρούσα προκήρυξη και γ) οι τυχόν ποιοτικές διαφοροποιήσεις – πρόσθετες 
παροχές των προσφορών. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό 
και το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενηµερωθεί από το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας.   

Σύµφωνα µε τη σχετική (1), το πρακτικό αξιολόγησης-επιλογής, εφόσον ζητηθεί, 
κοινοποιείται από τον ∆ιευθυντή σε κάθε συµµετέχοντα, ο οποίος µπορεί να υποβάλει 
ένσταση εντός τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της ∆∆Ε Αχαΐας. 
Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση των ενδεχόµενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή 
του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού 
(ιδιωτικό συµφωνητικό), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, που υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέλη.  



Το πρακτορείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένο για την έκδοση των νόµιµων 
παραστατικών για κάθε υπηρεσία που θα παρέχει.  Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά αιτία 
άρνησης καταβολής αντιτίµου από πλευράς του 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας.   
 

Το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της εκδροµής λόγω µη 
συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας (απεργίας, 
κακοκαιρία κ.λπ.) χωρίς αποζηµίωση του ταξιδιωτικού γραφείου. 
  Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (www.dide.ach.sch.gr). 
 
 
 
  

                                                                        Πάτρα, 13/2/2019 
 
                                                                                           Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 
                                                                                      Τσάµπρας Λάµπρος 
        ΠΕ86-70 
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