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Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαϊας
(για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της)
ΚΟΙΝ:Γραφεία Γενικού
Τουρισμού
(μέσω της ιστοσελίδας
της Δ.Δ.Ε Αχαϊας)

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και ασφάλισης μαθητών
και εκπαιδευτικών στη Βενετία, στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας και του δικτύου σχολείων «ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ» ,από 16 έως 21 Απριλίου
2016»
Έχοντας υπόψη
1)Τις διατάξεις της υπάριθμ.129287/Γ2/10.11.2011(ΦΕΚ 2769/02.12.2011
τ.Β΄)Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
2)Την υπ.αριπμ.165381/Γ2/13.10.2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εκδρομέςμετακινήσεις»
3)το υπ.αριθμ.Φ.23.1/144/15223/09.01.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Ν. Αχαΐας με θέμα «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Μετακίνησης μαθητών»
4)το υπ.αριθμ.Φ.23.1/15223/30.10.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας
Εκπ/σης
Ν. Αχαΐας με θέμα «Ενημέρωση σε θέματα εκδρομών»
Το 12ο Γενικό Λύκειο Πάτρας εκπροσωπώντας όλα τα συμμετέχοντα
σχολεία ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών
μετακίνησης Πάτρα-Ιταλία(Βενετία/Αγκόνα) και επιστροφή καθώς ασφάλισης,
στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και του δικτύου
«ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ»
Αναλυτικά οι συμμετέχοντες και μετακινούμενοι είναι:
Από το 12ο ΓΕΛ Πατρών είναι 25 μαθητές/τριες και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί .
Από το 5ο Γυμνάσιο Πατρών 23 μαθητές/τριες και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί .
Σύνολο:52 ήτοι 48 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για τους 48 μαθητές και 4
εκπαιδευτικούς όπως παραπάνω αναφέρονται σε 5 τετράκλινες
εξωτερικές,9 τρίκλινες εξωτερικές και 3 δίκλινες εξωτερικές καμπίνες .Η
αναχώρηση θα γίνει από το λιμάνι της Πάτρας στις 16/4/2016(ημέρα
αναχώρησης) με προορισμό το λιμάνι της Βενετίας.ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ 8.00Π.Μ.,ΣΤΙΣ
17/4/20116,ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ.
Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι της Αγκόνα , στις
20/4/2016(ημέρα αναχώρησης) με άφιξη το λιμάνι της Πάτρας στις
21/4/2016 (ημέρα επιστροφής στην Πάτρα).ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗς
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Της ΑΓΚΟΝΑ,ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ 20/4/2016,ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ.
2ο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ασφαλιστική κάλυψη όλων των συμμετεχόντων με:
Α) Κάλυψη ασφάλειας αστικής- επαγγελματικής ευθύνης και
Β) ασφάλιση όλων που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης δηλαδή 2 ώρες πριν την
αναχώρησης στις 16-04-2016 έως και δυο ώρες μετά την επιστροφή στην
Πάτρα την 21-04-2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/1001-2012 απόφασης του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 2769/Β/02-01-2011).
Επίσης 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιλογή της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
προσκομιστεί το συμβόλαιο για την παραπάνω κάλυψη. Στο συμβόλαιο πρέπει
να αναφέρονται α)ο αριθμός συμβολαίου, β) τα ονόματα των
συμβαλλόμενων μερών, γ) οι ημερομηνίες, 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.
Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στην τελική συνολική τιμή
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις παραπάνω υπηρεσίες
ξεχωριστά για την κάθε μία (μετακίνηση, ασφάλιση) και στο σύνολο,
αλλά και στον επιμερισμό της ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ).
Δικαίωμα συμμετοχής στο 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 της
Διεύθυνσης του 12ου ΓΕ.Λ. Πατρών με την ένδειξη «υπόψη Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών ΦΟΙΒΟΣ και ΑΘΗΝΑ – Προγράμματα Αγωγής
Υγείας» έως τη Δευτέρα 15/02/2016 και ώρα 10:00. Οι προσφορές μπορούν
να υποβληθούν α)προσωπικά ή β) με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Δεν
γίνονται δεκτές αποστολές με email ή fax.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο, κάθε ταξιδιωτικό
γραφείο θα καταθέτει απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει
α) ότι κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής των

νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία του τουριστικού γραφείου) και β)
ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε
συνδυασμό με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Διευθύντρια
Σύριου
Κωστούλα

