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Πποκήπςξη 

Δκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για πενηαήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Οςγγαπία 

- Αςζηπία 

Σν Γεληθό θαη ην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Καιαβξύησλ ζε ζπλεξγαζία ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πεληαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ησλ καζεηώλ-ηξηώλ ηεο Γ’ 

ηάμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020 ζηελ Οπγγαξία. Γη’ απηό ην ζθνπό θαινύληαη νη 

ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο, κε ζθνπό ηελ 

αλάδεημε ηεο θαιύηεξεο νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο πξνζθνξάο. 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Πποοπιζμόρ: Οςγγαπία (Σν πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη δηακνλή θαη μελάγεζε 

ζηε Βνπδαπέζηε θαη εκεξήζηεο επηζθέςεηο κε μελάγεζε ζηηο Παξαδνπλάβηεο 

πεξηνρέο θαη ηε Βηέλλε) 

2. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 26+/-2 καζεηέο-ηξηεο θαη 4 

θαζεγεηέο 

3. Υπονική διάπκεια και ημεπομηνία ππαγμαηοποίηζηρ: Ζ εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή ζα είλαη πεληαήκεξε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ρξνληθό δηάζηεκα 1-10 

Ννεκβξίνπ  

4. Μεηαθοπικά μέζα:  



 Μεηαθνξά από Καιάβξπηα ζην αεξνδξόκην ηεο Αζήλαο θαη αληίζηξνθα. 

Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, 

επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, έγγξαθα νδεγνύ, θιπ) ώζηε λα ηεξνύληαη 

νη όξνη αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Μαδί κε 

ηελ πξνζθνξά θαη ζηνλ ίδην θάθειν κε απηή πξέπεη λα επηζπλαθζεί 

βεβαίσζε – ππεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαιύπηεη ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη δηαζέηεη κηθξνθσληθή 

εγθαηάζηαζε, θιηκαηηζκό, επαξθή ρώξν απνζήθεπζεο απνζθεπώλ. ηελ 

ππεύζπλε δήισζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αξηζκόο 

ζέζεσλ ηνπ ιεσθνξείνπ.  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Βνπδαπέζηε θαη επηζηξνθή. Να πεξηέρνληαη 

ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο κεηαθνξάο απνζθεπώλ 

(δηαζηάζεηο θαη αξηζκόο ρεηξαπνζθεπώλ, βάξνο βαιίηζαο θιπ).  

 Μεηαθνξά από ην αεξνδξόκην ηεο Βνπδαπέζηεο ζην μελνδνρείν θαη 

αληίζηξνθα.  

 Μεηαθνξά γηα ηηο επηζθέςεηο ζηηο Παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο θαη ζηε 

Βηέλλε.      

5. Γιαμονή: Ζ δηακνλή ζα πεξηιακβάλεη 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Βνπδαπέζηε. Σν 

μελνδνρείν ζα πξέπεη λα είλαη 3 ή 4 αζηέξσλ (ζύκθσλα κε ηνλ επίζεκν 

ραξαθηεξηζκό ηνπ ΔΟΣ), κέζα ζηελ πόιε θαη θνληά ζην θέληξν απηήο θαη λα 

παξέρεη πξσηλό. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ηνπ μελνδνρείνπ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζέξκαλζε, 

δεζηό λεξό, κπάλην θαη ηνπαιέηα εζσηεξηθή ζε θάζε δσκάηην. Δπίζεο ε 

ρσξεηηθόηεηα ησλ δσκαηίσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη αθξηβώο. Οη ρώξνη πνπ 

ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ λόκηκε θαη ελ ηζρύ άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο 

ρώξαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Όια ηα δσκάηηα λα 

βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο Πξνζθνξέο κε 

θαηάηκεζε ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο μελνδνρεία ζα απνξξηθζνύλ. 



6. Ξεναγήζειρ: ΝΑΗ 

7. Αζθάλιζη αζηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή θαη πξόζζεηε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, 

πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10-1-11 απόθαζεο ηνπ ΤΠΑΗΘ. 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηνύλ ηα 

ζπκβόιαηα γηα ηηο παξαπάλσ θαιύςεηο. ηα ζπκβόιαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

α) ν αξηζκόο ζπκβνιαίνπ, β) ηα νλόκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, γ) ε 

εκεξνκελία, δ) ε δηάξθεηα θαη ν πξννξηζκόο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ε) αλαιπηηθή 

νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζκέλσλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. Γηα ηελ 

πεξίπησζε αθεξεγγπόηεηαο ή πηώρεπζεο, ζην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ηξόπνο άκεζεο θαηαβνιήο ησλ εμόδσλ 

επαλαπαηξηζκνύ. 

8. ςνολική ηελική ηιμή αλλά και επιβάπςνζη ανά άηομο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δεκνηηθώλ θόξσλ, αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε 

επίζεκε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ) θαζώο θαη ηπόπο πληπυμήρ. Από ηε ζπλνιηθή 

αμία ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηεζεί ην 25% ζαλ εγγύεζε αθξηβνύο εθηέιεζεο 

θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή από ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. 

9. Σέινο, ζηνλ θιεηζηό θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 

ςπεύθςνη δήλυζη, όπνπ ζα δειώλεηαη α) όηη ην πξαθηνξείν θαηέρεη ην εηδηθό 

ζήκα ιεηηνπξγίαο, β) όηη ην ζήκα απηό βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη γ) θσηνηππία ηνπ 

ζήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην 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 ΖΑΣΣΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ 

ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ 

πιεξνύλ ηηο θαηά λόκν πξνϋπνζέζεηο. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:  



1) λα απνζηείινπλ ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: ΓΔΛ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, Δπζεβίνπ 

Κεπνπξγνύ 4, 25001 Καιάβξπηα,  

2) λα πξνζθνκίζνπλ απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ζην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καιαβξύησλ  

3) λα απνζηείινπλ κε θιεηδσκέλν e-mail ηνπ νπνίνπ ν θσδηθόο ζα ζηαιεί θαηά ην 

άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε lyk-kala@sch.gr  

έσο ηελ Παξαζθεπή 20 επηεμβπίος 2019, 11:00 ην κεζεκέξη κλειζηή 

πποζθοπά κε ηελ έλδεημε «Πποζθοπά για πενηαήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή 

ζηην Οςγγαπία - Αςζηπία», γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη 

ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε όξν από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά. Ζ 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζηηο 12:00 π.κ. Σν πξαθηηθό ηεο 

αμηνιόγεζεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Αραΐαο. 

 Πξνζθνξά ε νπνία δε ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο ζα απνξξίπηεηαη.  

 Γελ γίλνληαη δεθηέο απνζηνιέο κε fax 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη 

δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, 

απηή πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ εάλ 

ζε απηήλ ππάξρνπλ δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θακία νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά δε ζα γίλεη δεθηή θαη επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. Δπίζεο 

δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. 

 Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ζα κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ζην ΓΔΛ Καιαβξύησλ κέρξη ηε 

Σξίηε 24 επηεκβξίνπ 2019 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε 

θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελδερόκελσλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν ζπληάζζεη ηε ζύκβαζε (ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό), ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη από ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε.   

 Σν ζρνιείν ή ν θαζεγεηήο-αξρεγόο ηεο εθδξνκήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

δηακνξθώζεη ην πξόγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ θξίζε 
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ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο εθδξνκήο 

ρσξίο λα παξεθθιίλεη από ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ πξναλαθέξνληαη. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ 

καζεηώλ, ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη ζε επηινγή 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.   

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

κεηαθίλεζε ζηηο νξηζζείζεο εκεξνκελίεο ιόγσ πξαγκαηηθήο αλώηεξεο βίαο 

(αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθινγέο, απεξγίεο θηι.) ζα πξνβιεθζεί ε 

επηζηξνθή όισλ ησλ ρξεκάησλ, ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν. 

 Ζ επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ ζα θαηαγξαθεί ζε πξαθηηθό, ζα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Δ. Αραΐαο θαη ην ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί 

ζα ελεκεξσζεί ηειεθσληθά από ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σν ηαμηδησηηθό 

γξαθείν πνπ ζα γίλεη αλάδνρνο ηεο κεηαθίλεζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, εληόο 

ηξηώλ (3) εκεξώλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην. 

Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλν γηα ηελ έθδνζε ησλ λόκηκσλ 

παξαζηαηηθώλ γηα θάζε ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε 

ζπληζηά αηηία άξλεζεο θαηαβνιήο αληηηίκνπ από πιεπξάο ηνπ ΓΔΛ Καιαβξύησλ.   

 Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν, ηηο 

θξαηήζεηο δσκαηίσλ ζην πξνηεηλόκελν μελνδνρείν.  

 Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθδξνκή από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

 Αθνινπζεί ελδεηθηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε 

πξνζθνξά. 

 

1η ημέπα  : ΑΘΗΝΑ – ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ  
Αλαρώξεζε από Καιάβξπηα γηα ην αεξνδξόκην «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ».  
Πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. Άθημε θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν.  Σαθηνπνίεζε θαη 
ππόινηπν ηεο εκέξαο ειεύζεξν γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε.  Γείπλν, 
δηαλπθηέξεπζε. 
 
2η ημέπα : ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ  
Πξσηλό θαη μελάγεζε ζηελ πόιε. Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο ρξόλνο ειεύζεξνο. 
Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
 



3η ημέπα  : ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ- ΠΑΡΑΓΟΤΝΑΒΙΑ ΥΩΡΙΑ  
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα νινήκεξε εθδξνκή ζηα Παξαδνπλάβηα ρσξηά. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Υξόλνο ειεύζεξνο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
 
4η ημέπα  : ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ – ΒΙΔΝΝΗ  
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα νινήκεξε εθδξνκή ζηε Βηέλλε. Ξελάγεζε ζηελ 
πόιε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Υξόλνο ειεύζεξνο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε.  
 
5η ημέπα  : ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ – ΑΘΗΝΑ 
Μεηά ην πξσηλό ζαο ειεύζεξνο ρξόλνο κέρξη ηε κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ 
πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Οδηθή επηζηξνθή ζηα Καιάβξπηα. 
 

 
ημείυζη : Η ζειπά ηυν ξεναγήζευν ενδέσεηαι να αλλάξει συπίρ όμυρ να 
παπαληθθεί καμία επίζκετη 

 Ζ παξνύζα πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(www.dide.ach.sch.gr). 

  

 
Ο Γηεπζπληήο 

 
 
 
 

παλόο Βαζίιεηνο 
 

http://www.dide.ach.sch.gr/
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