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ΠΡΟ
Διεφθυνση Δ.Ε. Αχαΐας
(για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα προσ ενημζρωςη
τουριςτικών πρακτορείων)

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη μετακινήσεων εντός Πάτρας - Παράταση
Τν 2ο Γσμνάζιο Παραλίας πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό, ζην πιαίζην ηεο
ππ’αξηζκ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (Β΄ 2769),

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε

νξγαλσκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ζην πιαίζην ζρνιηθώλ πεξηπάησλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
επηζθέςεσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Πάηξαο. Οη κεηαθηλήζεηο αθνξνύλ ζε 65
μαθηηές κε 4 ζσνοδούς εθπαηδεπηηθνύο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε βάζε ην
παξαθάησ πξόγξακκα:

ΜΔΤΑΚΙΝΗΣΗ Α: Παραζκεσή 12 Φεβροσαρίοσ 2016
Ανατώρηζη από ηο 2ο Γσμνάζιο Παραλίας
09:00

με πποοπιζμό ηο Πανεπιζηημιακό Γςμναζηήπιο Πάηπαρ

13:15

Ανατώρηζη από ηο Πανεπιζηημιακό Γσμναζηήριο Πάηρας
με πποοπιζμό ηο 2ο Γςμνάζιο Παπαλίαρ

ΜΔΤΑΚΙΝΗΣΗ Β: Τεηάρηη 9 Μαρηίοσ 2016
Ανατώρηζη από ηο 2ο Γσμνάζιο Παραλίας
09:00
13:15

με πποοπιζμό ηην πεπιοσή ηος Φάπος ηηρ Πάηπαρ
Ανατώρηζη από ηον Φάρο ηης Πάηρας
με πποοπιζμό ηο 2ο Γςμνάζιο Παπαλίαρ

ΜΔΤΑΚΙΝΗΣΗ Γ: Τρίηη 22 Μαρηίοσ 2016
Ανατώρηζη από ηο 2ο Γσμνάζιο Παραλίας
08:20
13:15

με πποοπιζμό ηην Δζηία Δπιζηημών Πάηπαρ
(Αγ. Παπαζκεςή - Πλαηάνι ΡΙΟ)
Ανατώρηζη από ηην Δζηία Δπιζηημών Πάηρας
με πποοπιζμό ηο 2ο Γςμνάζιο Παπαλίαρ

ΜΔΤΑΚΙΝΗΣΗ Γ: Παραζκεσή 8 Απριλίοσ 2016
Ανατώρηζη από ηο 2ο Γσμνάζιο Παραλίας
09:00
13:15

με πποοπιζμό ηο 3ο ΓΔΛ Πάηπαρ (Αγ. Ιυάννη Ππάηζικα 2)
Ανατώρηζη από ηο 3ο ΓΔΛ Πάηρας
με πποοπιζμό ηο 2ο Γςμνάζιο Παπαλίαρ
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Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ζηον πρότειρο διαγωνιζμό


Σο ηαξιδιυηικό γπαθείο ππέπει να καηαθέζει εγκαίρως ηην πποζθοπά ηος ζε
κλειζηό, ζθραγιζμένο θάκελο πος θα θέπει ενηύπυρ ή με ζθπαγίδα ηα
ζηοισεία ηος ζε ππυηόηςπα έγγπαθα (ζύμθυνα με ηην εγκύκλιο 190919/Γ2/2511-2014 ΥΠΑΙΘ).



Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ έγγξαθα:

 Οικονομική Προζθορά
ηην οικονομική πποζθοπά ππέπει να αναθέπονηαι με ζαθήνεια και για
κάθε μεηακίνηζη τωριζηά
(α) ηο ζσνολικό κόζηος ηηρ μεηακίνηζηρ (Α, Β, Γ, Γ)
(συπίρ ηο κόζηορ ηηρ ζσεηικήρ αζθαλιζηικήρ κάλςτηρ)
(β) ηο κόζηος ανά ότημα πος θα σπηζιμοποιηθεί για ηην μεηακίνηζη
(*) οι παπαπάνυ ηιμέρ ππέπει να ζςμπεπιλαμβάνοςν ΦΠΑ

 Παραζηαηικά-δικαιολογηηικά
1. Υπεύθσνη δήλωζη
Η ΥΓ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν
ηνπ πξαθηνξείνπ θαη λα αλαθέξεη όηη:
o ηο ππακηοπείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηο οποίο
βπίζκεηαι ζε ιζσύ
o ηα μεηαθοπικά μέζα πος θα σπηζιμοποιηθούν
 θέποςν ηοςρ ζςγκεκπιμένοςρ απιθμούρ πινακίδυν πος
αναθέπονηαι ζηη δήλυζη
 πληπούν όλοςρ ηοςρ όποςρ αζθάλειαρ
 διαθέηοςν όλα ηα απαπαίηηηα έγγπαθα (έλεγσορ ΚΣΔΟ,
άδεια, πιζηοποιηηικό ηελεςηαίος ηεσνικού ελέγσος,
αναθοπά παλαιόηηηαρ κ.α.)
2. Αζθάλεια Δπιβαηών
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ επηβαηώλ, ε πξνζθνξά πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη αλεμάξηεην ηκήκα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο σο εμήο:
(α) Αζθάλιζη Εσθύνης Διοργανωηή ζύμθυνα με ηην κείμενη
νομοθεζία και
(β) Αζθάλεια Αζηικής Εσθύνης πος θα καλύπηει ηοςρ μαθηηέρ
και ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ.
3. Παραζηαηικά Μέζων Μεηαθοράς
Γηα θάζε κέζν κεηαθνξάο πνπ δειώλεηαη ζηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη
λα θαηαηεζεί:
 Φυηοηςπία ηηρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ ηος
 Γεληίο ελέγσος ΚΣΔΟ
 Αζθαλιζηικό ζςμβόλαιο
 Ο μέγιζηορ απιθμόρ θέζευν για επιβάηερ
Η επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξαθηνξείνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνηόηεηα ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (παπαζηαηικά
λευθοπείυν) θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ επηβαηώλ (π.σ αζθάλεια αζηικήρ
εςθύνηρ). Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ
Γηεπζπληή κέρξη ηελ Τρίηη 19 Ιανοσαρίοσ 2016 ζηηο 12:00 μ.μ. (ανηί για Δεσηέρα
18 Φεβροσαρίοσ 2016 ποσ είτε γραθεί εκ παραδρομής)
Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα να ακσρώζει εγκαίρως θάπνηα κεηαθίλεζεεθδξνκή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκόο καζεηώλ ή
πξνθύςνπλ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (π.σ κακοκαιπία, απεπγία) ρσξίο ππνρξέσζε
απνδεκίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ.
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