
Θέμα: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης για την παροχή 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της μετακίνησης Erasmus+ΚΑ229         
του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών  στο ΙΑΣΙΟ  Ρουμανίας» 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με τη μετακίνηση μαθητών και 
εκπαιδευτικών του Σχολείου μας στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
ERASMUS+/KA229. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.              
(Γραφέιο Δ/ντη,  Κανακάρη 58 26221Πάτρα).  

Λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις της υπ. Αρ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/τ. Α ́/6-3-2017) με 
θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» 2) το υπ. αρ. 
Φ.50.4/8726/08.09.2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές –
Μετακινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό» 3) την υπ. αριθμ. 
02/11-10-2019 πράξη του Δ/ντη του 1ου Εσπερινόύ Γυμνασίου Πατρών περί 
συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και επιλογής του Τουριστικού 
Γραφείου που θα αναλάβει την παραπάνω μετακίνηση. Το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο 
Πατρών ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
σχετικής (1), για την πραγματοποίηση μετακίνησης δυο (2) εκπαιδευτικών και 
τεσσάρων (4) μαθητών/τριων στο Ιάσιο, Ρουμανίας. Αντικείμενο του διαγωνισμού 
είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικής και ποιοτικής προσφοράς ταξιδιωτικού 
γραφείου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία 
που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 
για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Για κάθε 
περίπτωση μεταφοράς με αεροπλάνο(μόνο απευθείας πτήσεις) να αναφέρονται εκτός 
από την τιμή, η αεροπορική εταιρία και οι ώρες αναχώρησης. Προτιμούνται τιμές 
group. 

 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Κανακάρη 58 

2 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Προορισμός: ΙΑΣΙΟ / ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
Αναχώρηση:  01/12/2019 
Επιστροφή:    07/12/2019 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ          4 +2  = 6 



(Μαθητές-Εκπ/κοι) 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΘΗΝΑ- ΙΑΣΙΟ – ΑΘΗΝΑ 
Αεροπορικό εισιτήριο μόνο για 

απευθείας πτήσεις, να περιλαμβάνει 
στην τιμή χειραποσκευή και αποσκευή 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δεν απαιτείται προσφορά καταλύματος 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ 

7 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΞΗΣ 

ΕΞΟΔΩΝ σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

8 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(Συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

9 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  
(Συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ 

10 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
και ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δευτέρα 21/10/2019 και Ώρα 19:30μμ. 

 

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 μέρη. Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα γίνει 
ανάδοχος της μετακίνησης οφείλει να προσκομίσει, εντός τριών (3) ημερών, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 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 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πάτρας.  

Το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής 
λόγω σοβαρής αιτίας (απεργίες, κακοκαιρία, κτλ)  χωρίς αποζημίωση του 
ταξιδιωτικού γραφείου. Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(www.dide.ach.sch.gr). 


