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Ασαΐαρ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο)
Κοιν: Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού
(κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Γ.Δ.
Αραΐαο)

Θέμα: “Πποκήπςξη για παποσή ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ και αζθάλιζηρ μαθηηών και
εκπαιδεςηικών ζηη Βενεηία, ζηο πλαίζιο ςλοποιούμενων ππογπαμμάηων Αγωγήρ
Τγείαρ και ηος δικηύος ζσολείων «Λαβύπινθορ -ΚΙΝΟΤΜΑΣΔ ΥΟΡΔΤΟΝΣΑ ΚΑΙ
ΠΔΡΠΑΣΧΝΣΑ», από 16 έωρ 21 Αππιλίος 2016”
Έρνληαο ππφςε
1) ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξ. 129287/Γ2/10.11.2011 (ΦΔΚ 2769/02.12.2011 η. Β’) Τ.Α. κε
ζέκα «Δθδξνκέο-Μεηαθηλήζεηο καζεηψλ Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ ζρνιείσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο»
2) ηελ ππ. αξ. 165381/Γ2/13.10.2014 εγθχθιην ηνπ ΤΠΑΙΘ κε ζέκα «Δθδξνκέο κεηαθηλήζεηο»
3) ην ππ. αξ. Φ.23.1/144/09.01.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο κε
ζέκα «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα Μεηαθηλήζεσλ Μαζεηψλ»
4) ην ππ. αξ. Φ.23.1/15223/30.10.2014 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο κε
ζέκα «Δλεκέξσζε ζε Θέκαηα Δθδξνκψλ»
Tν 7ν ΔΠΑ.Λ. Παηξψλ εθπξνζσπψληαο φια ηα ζπκκεηέρνληα ζρνιεία δεηά θαηάζεζε
ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο Πάηξα – Ιηαιία (Βελεηία /
Αγθφλα) θαη επηζηξνθή θαζψο αζθάιηζεο, ζην πιαίζην πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ
Αγσγήο Τγείαο θαη ηνπ δηθηχνπ «Λαβχξηλζνο».
Αλαιπηηθά νη ζπκκεηέρνληεο θαη κεηαθηλνχκελνη είλαη :
Απφ ην 7ν ΔΠΑ.Λ Παηξψλ
25 καζεηέο/ηξηεο θαη 5 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
ν
Απφ ην 12 Γπκλάζην Παηξψλ
11 καζεηέο/ηξηεο θαη 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
Απφ ην 13ν Γπκλάζην Παηξψλ
26 καζεηέο/ηξηεο θαη 3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
Απφ ην Γπκλάζην Καζηξηηζίνπ
28 καζεηέο/ηξηεο θαη 3 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
Απφ ην Γπκλάζην Λαθθφπεηξαο 12 καζεηέο/ηξηεο θαη 2 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
χλνιν: 117 ήηνη 102 καζεηέο /ηξηεο θαη 15 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1Ο ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Αθηνπιντθά εηζηηήξηα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο γηα ηνπο 102 καζεηέο θαη 15
εθπαηδεπηηθνχο φπσο παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζε 28 ηεηξάθιηλεο, 1 ηξίθιηλε θαη 1 δίθιηλε
θακπίλεο. Η αλαρψξεζε ζα γίλεη απφ ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, ζηηο 16/4/2016 (εκέξα
αλαρψξεζεο) κε πξννξηζκφ ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΡΑ ΑΦΙΞΗ ΣΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ ΒΔΝΔΣΙΑ ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ ΣΙ 8.00 Π.Μ., ΣΙ 17/4/2016, ΗΜΔΡΑ
ΚΤΡΙΑΚΗ. Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΓΙΝΔΣΑΙ ΓΔΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΧΡΑ
ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΑΡΓΑ ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ – ΒΡΑΓΤ ΣΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ (15.04.2015)
ΑΝ ΔΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΓΔΜΔΤΣΙΚΗ ΔΙΝΑΙ
Η ΧΡΑ ΑΦΙΞΗ ΣΗ ΒΔΝΔΣΙΑ ΟΠΧ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ.
7 ΔΠΑΛ ΠΑΣΡΑ ΠΡΟΚΗΡ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΒΔΝΔΣΙΑ 2016

1

Η επηζηξνθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ιηκάλη ηεο Αγθφλα, ζηηο 20/4/2016 (εκέξα
αλαρψξεζεο) κε άθημε ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο ζηηο 21/4/2016 (εκέξα επηζηξνθήο ζηελ
Πάηξα). ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΡΑ ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ ΑΓΚΟΝΑ, ΣΟ
ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΣΗ 20/4/2016, ΗΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΗ
2Ο ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
Αζθαιηζηηθή θάιπςε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε:
α) Κάιπςε αζθάιεηαο αζηηθήο- επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη
β) αζθάιηζε φισλ πνπ ζα θαιχπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο δειαδή 2 ψξεο πξηλ ηελ ψξα αλαρψξεζεο ζηηο 16/4/2016
έσο θαη 2 ψξεο κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ Πάηξα ηελ 21/4/2016, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/10-01- 2012 απφθαζεο ηνπ Τ.Π.Δ.Θ (ΦΔΚ 2769/Β/02-12-2011).
Δπίζεο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα
παξέρεηαη θάιπςε, πέξαλ ησλ άιισλ αμηψζεσλ, ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο ησλ
θαηαβιεζέλησλ θαη ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαθίλεζε.
ΠΡΟΟΥΗ: Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζηεί ην
ζπκβφιαην γηα ηελ παξαπάλσ θάιπςε. ην ζπκβφιαην πξέπεη λα αλαθέξνληαη α) ν
αξηζκφο ζπκβνιαίνπ, β) ηα νλφκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, γ) ε εκεξνκελίεο, δ) ε
δηάξθεηα θαη ν πξννξηζκφο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ε) αλαιπηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ
αζθαιηζκέλσλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή
πηψρεπζεο, ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο άκεζεο
θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ επαλαπαηξηζκνχ.
Η πποζθοπά θα ππέπει να αναθέπεηαι ζηην
ηελική ζςνολική ηιμή
(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) για ηιρ παπαπάνω ςπηπεζίερ ξεσωπιζηά για ηην
κάθε μία (μεηακίνηζη, αζθάλιζη) και ζηο ζύνολο, αλλά και ζηον επιμεπιζμό ηηρ ανά
άηομο (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ).
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνχλ ηηο
θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 7νπ
ΔΠΑ.Λ Παηξψλ κε ηελ έλδεημε «ππφςε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Λαβχξηλζνο –
Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο» θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Παξαζθεπή 12/02/2016 έσο
θαη Γεπηέξα 15/02/2016 θαη ψξα 14:00 ην κεζεκέξη. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ
α) πξνζσπηθά ή β) κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν θαη λα έρεη δηαζθαιηζηεί απφ ηνλ
πξνζθέξνληα φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ 7ν ΔΠΑ.Λ Παηξψλ έσο
Γεπηέξα 15/02/2016 θαη ψξα 14:00 ην κεζεκέξη. Γελ γίλνληαη δεθηέο απνζηνιέο κε e-mail ή
fax. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θζάζνπλ ζην 7ν ΔΠΑ.Λ Παηξψλ κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ
θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα
απνζθξαγηζηνχλ.
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιχηεξεο νηθνλνκηθήο θαη πνηνηηθήο
πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ.
ΠΡΟΟΥΗ: Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ζηνλ ίδην θάθειν κε απηή, θάζε ηαμηδησηηθφ γξαθείν
ζα θαηαζέηεη απαξαηηήησο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαγξάθεη α) φηη θαηέρεη ην εηδηθφ
ζήκα ιεηηνπξγίαο (βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ) θαη β) φηη ην ζήκα απηφ βξίζθεηαη ζε ηζρχ.
Η αξιολόγηζη ηων πποζθοπών ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 7 ν
ΔΠΑ.Λ Παηξψλ ηελ Γεπηέξα 15/02/2016 θαη ψξα 14:30. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζα ιεθζνχλ
ππφςε α) ην νηθνλνκηθφ χςνο ηεο πξνζθνξάο, β) ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ
ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε θαη γ) νη ηπρφλ πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο – πξφζζεηεο παξνρέο
ησλ πξνζθνξψλ. Η επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ζα θαηαγξαθεί ζε πξαθηηθφ θαη ην
ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί ηειεθσληθά απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζα ζπληαρζεί ζχκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ (ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ),
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ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Σν
πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ γηα θάζε ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη ζην πξφγξακκα. Οπνηαδήπνηε
παξέθθιηζε ζπληζηά αηηία άξλεζεο θαηαβνιήο αληηηίκνπ απφ πιεπξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζρνιείσλ.
Η θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο ζα γίλεη σο εμήο. Σν 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ζα
θαηαβιεζεί πξηλ ηελ αλαρψξεζε κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζε ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη
φρη αξγφηεξα απφ ηηο 01.04.2016 θαη ε εμφθιεζε ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν κεηά ηελ
επηζηξνθή θαη κέρξη ην αξγφηεξν 25.04.2016 κε πξνυπφζεζε ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ
φξσλ ηεο ζπκθσλίαο .
Πξνο ελεκέξσζε ησλ πξνζθεξφλησλ αλαθέξνπκε φηη νη ππεξεζίεο δηακνλήο δηαηξνθήο, εζσηεξηθψλ
κεηαθηλήζεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ
θεζηηβάι ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη κεηαθηλνχκελνη θαη εηδηθφηεξα απν:
Mediteranian Organization
Skadarska 10,11 000 Belgrade,Serbia
TIN: 107929227 IDnumber: 20899026 Licence number: 37/2013
Tel: +381114067397
e-mail: mediteranian.organization@gmail.com
web: www.mediteranian-folklore-festivals.org

πνπ δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο δήκνπο, ηα επηκειεηήξηα θαη ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζηηθφ
ζχιινγν, ην:
5ν ΓΙΔΘΝΔ ΦΔΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΩΝ ΥΟΡΩΝ, ΥΟΡΩΓΙΩΝ & ΟΡΥΗΣΡΩΝ - ΒΔΝΔΣΙΑΒΔΡΟΝΑ, ΙΣΑΛΙΑ"Danza sotto la maschera " Απξίιηνο 17 – 20, 2016, ελψ ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα
πεξηιακβάλεη:
Κπξηαθή 17 / 4 / 2016
Άθημε ζην ιηκάλη Venezia θαη αλαρψξεζε κε δχν ιεσθνξεία γηα Lido di Jesolo, Tαθηνπνίεζε
δηακνλήο ζην θαζνξηζκέλν μελνδνρείν. Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ζην Lido di Jesolo
Γεπηέξα 18 / 4 /2016
πλέληεπμε Σχπνπ ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν ζην Lido di Jesolo . Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν πξνο
ιηκάλη Punta Sabbioni. Άθημε ζην ιηκάλη θαη αλαρψξεζε κε ην θαξαβάθη γηα Venezia. Πεξηήγεζε ζηε
Venezia Δπηζηξνθή απφ ηε Venezia ζην μελνδνρείν.
Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα ην ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ 5νπ Φεζηηβάι.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
Σξίηε 19 / 4 / 2016
Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα Verona. Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο. Αλαρψξεζε απφ ηε
Verona πξνο ην μελνδνρείν ζην Lido di Jesolo. Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα ην ρψξν
δηεμαγσγήο ηνπ 5νπ Φεζηηβάι. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
Σεηάξηε 20 / 4 / 2016
Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα Ancona. Αλαρψξεζε απφ ην ιηκάλη ηεο Ancona γηα ην ιηκάλη ηεο
Πάηξαο.

Η παξνχζα πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο ( www.dide.ach.sch.gr ).
H ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ ΑΝΣΩΝΙΑ

7 ΔΠΑΛ ΠΑΣΡΑ ΠΡΟΚΗΡ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΒΔΝΔΣΙΑ 2016

3

