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 ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο 

ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ ) Άκθηζζαο 

 

  

Η Γηεχζπλζε ηνπ 18
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ θαιεί ηα ελδηαθεξφκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ ελδηαθέξνληαη, 

θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ απηνπξνζψπσο θαη φρη κε ηε ρξήζε ηαρπδξνκείνπ, 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή fax, ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη κέρξη ηελ  

10
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12.00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηφ θάθειν γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθίλεζεο (ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 129287/Γ2/2-12-2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

αξ. 220647/Γ2/28-12-2016), φπσο παξαθάησ. 

 

Μεηαθίλεζε νκάδαο καζεηψλ θαη ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε, ηελ 

Πέμπτη 9/3/2017 στο ΚΠΕ Άμυισσας (μέσω γέυσρας Ρίοσ – Αντιρρίοσ) . 

Η κεηαθίλεζε αθνξά ηφζν ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή φζν θαη ηηο ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο φπσο θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

πκκεηέρνληεο : ηε κεηαθίλεζε ζα ζπκκεηάζρνπλ ζπλνιηθά 34 (ηξηάληα ηέζζεξηο) καζεηέο θαη 4 

(ηέζζεξηο) ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

 

Ηκεξνκελία κεηαθίλεζεο- Δλδεηθηηθφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. 

7.00 Αλαρψξεζε απφ Πάηξα (Αξφε) 

9.00 ηάζε – Ξεθνχξαζε ζην Γαιαμίδη 

10.30 Άθημε ζην ρσξηφ Υξηζζφ Ν.Φσθίδαο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΠΔ Άκθηζζαο 

11.00 – 15.00 Γειθνί – Δπίζθεςε ζην Μνπζείν – Πεξηβαιινληηθφ Μνλνπάηη 

15.00 Δπηζηξνθή ζην Υξηζζφ γηα θαγεηφ θαη μεθνχξαζε 

16.00 Αλαρψξεζε γηα Πάηξα 

17.30 ηάζε – μεθνχξαζε ζηελ Ναχπαθην 

19.00 Άθημε ζηελ Πάηξα (Αξφε) 

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ην κεηαθνξηθφ κέζν πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ θαζ’φιε ηε 

δηάξθεηα γηα λα θαιπθζνχλ νη αλαγθαίεο κεηαθηλήζεηο γηα ηηο πινπνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Μεηαθνξά: Με αζθαιέο ιεσθνξείν 50 ζέζεσλ πνπ ζα πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ζα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά, δειαδή: 

 Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο 

 Φσηνηππία δειηίνπ θαηαιιειφηεηαο  

 Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο  ζε ηζρχ 

 Αζθαιηζηήξην ηνπ ιεσθνξείνπ ζε ηζρχ 



Αζθάιηζε ζπκκεηερφλησλ: Ο αλάδνρνο (γξαθείν ηαμηδίνπ) ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζπκκεηερφλησλ θαη επηπιένλ αζθάιηζε θάιπςεο ησλ εμφδσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2/2-

12-2011 ΤΑ. 

 

Πξνζνρή: Αζθάιηζε φπσο παξαπάλσ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο-επηζηξνθήο, φζν θαη γηα ην 

ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεο εθεί παξακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πξφζζεηα ζηνηρεία: Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε έλαλ φξν απφ ηνπο παξαπάλσ αλαιπηηθά. Θα 

αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ (κεηαθηλήζεσλ-αζθάιηζεο θιπ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο γέθπξαο θαη ε αλά καζεηή επηβάξπλζε γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.  

 

Οη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε-αζηηθή επζχλε ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Σα νλφκαηα θαη 

ηα ινηπά απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζα δνζνχλ 

έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα παξαδίδνληαη ηδηνρείξσο κφλν ζηνλ δηεπζπληή θ. Κχξγην Γεψξγην. Μεηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ ζα γίλεη δεθηή θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 10/2/2017 θαη ψξα 13.00 ζην γξαθείν 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Θα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ηελ ηπρφλ 

πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη 

ηειεθσληθά απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Δπηζεκαίλνπκε φηη πξηλ ηελ αλαρψξεζε ζα δεηεζεί απφ ηελ Σξνραία Παηξψλ λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν 

ηερληθφ θαη εγγξάθσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ.  

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο 

(απεξγίαο, θαθνθαηξίαο θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ γξαθείνπ.  

 

         Ο Γ/ληήο 

 

 

         Κχξγηνο Γεψξγηνο. 

 


