
 

               

                             

          

                        

 

      
 

 

                   
 

      

                          

              

          

 

 

 

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με ηη μεηάβαζη, διαμονή και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ππορ και από ηο Μόνασο 
ηος 10ος ΓΕΛ Παηπών»  

Τν 10ν ΓΔΛ Παηξψλ, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Μόνασο απφ 20 – 26/03/2018 

(ζχλνιν εκεξψλ επηά) αθηνπιντθψο ή αεξνπνξηθψο απφ 22-25/03/2018 (ζχλνιν εκεξψλ ηέζζεξηο). Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ε Γ/λζε ηνπ Σρνιείνπ, θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα 

θαηαζέζνπλ ζην γξαθείν ηεο  Γ/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ, κλειζηή ένηςπη πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε 

ηεο εθδξνκήο, ηφζν αθηνπιντθψο φζν θαη αεξνπνξηθψο κέρξη ηελ Πέμπηη 21/12/17 θαη ψξα 10:00 π.μ. 
 

2. Πποδιαγπαθέρ 

2.1.Ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 

 

Ακηοπλοφκώρ: 

Ηκεξνκελία αλαρψξεζεο 20/03/2018 εκέξα Τξίηε απφγεπκα 

Ηκεξνκελία επηζηξνθήο 26/03/2018  εκέξα Γεπηέξα 

 

Αεποποπικώρ: 

Ηκεξνκελία αλαρψξεζεο 22/3/2018 εκέξα Πέκπηε  

Πξσηλή ψξα αλαρψξεζεο ηεο αεξνπνξηθήο πηήζεο 

Ηκεξνκελία επηζηξνθήο 25/3/2018  εκέξα Κπξηαθή 

 Απνγεπκαηηλή πηήζε  

 

2.2.Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή 

Αξηζκφο καζεηψλ 12 (+/- 2 καζεηή) 

Αξηζκφο ζπλνδψλ-θαζεγεηψλ 2 

ςνολικόρ αξηζκφο καζεηψλ θαη ζπλνδψλ 15 

 

       2.3. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ   

Ενδεικηικό ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ Ακηοπλοφκώρ - Λευθοπείο 

Σπίηη 20–03–2018  Αλαρψξεζε απφ ην ζρνιείν - Πάηξα γηα Αλθφλα -     Γηαλπθηέξεπζε ζην πινίν 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 

                         ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

     ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ. ΕΛΛΑΔΟ 

     ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣ.  ΕΚΠ/Η ΑΥΑΊΑ 

 

          10ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ   ΠΑΣΡΩΝ 

 
Σατ. Δ/νση: Ακτή Δσμαίων  135    26333  Πάτρα 

Πληρουορίες:  Σομαρά Αγγελική 

Σηλέυωνα: 

Δ/ντης:   2610 524 300 

FAX:   2610 524  300  

Mail: mail@10lyk-patras.ach.sch.gr 

Πάτρα,   15-12-2017 

Αριθ. Πρωτ:       575 

      ΠΡΟ:   Σαξιδιωτικά Ππακτοπεία    



Σεηάπηη 21–03–2018   Αλθφλα – Βεξφλα- Γηαλπθηέξεπζε 
      Πέμπηη  22–03–2018 Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ Μνλάρνπ  – Δπίζθεςε ζην    
       Νηαράνπ  - Γηαλπθηέξεπζε 

 Παπαζκεςή 23–03–2018 Παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζην Λχθεην Μνλάρνπ –Δπίζθεςε ζην 
Τερλνινγηθφ Μνπζείν. Γηαλπθηέξεπζε  
άββαηο 24–03–2018 Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ Μνλάρνπ θαη  Γηαλπθηέξεπζε ζηε Βεξφλα.  
Κςπιακή  25–03–2018. Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο Βεξφλαο – Αλαρψξεζε απφ Αλθφλα - 
Γηαλπθηέξεπζε ζην πινίν                                                    
Δεςηέπα  26–03–2018    Δπηζηξνθή ζηελ Πάηξα ζην ζρνιείν 

 
 
 
Ενδεικηικό ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ με αεποπλάνο - λευθοπείο: 
 
Πέμπηη 22–03–2018     Αλαρψξεζε απφ Πάηξα γηα ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο – Αεξνδξφκην 
πηήζε γηα Μφλαρν -  Γηαλπθηέξεπζε 
Παπαζκεςή 23–03–2018  Παξνπζίαζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζην Λχθεην  Μνλάρνπ –Δπίζθεςή ζην 
Τερλνινγηθφ Μνπζείν  - Γηαλπθηέξεπζε 
άββαηο  24–03–2018 Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ Μνλάρνπ - Δπίζθεςε ζην     Νηαράνπ    - 
Γηαλπθηέξεπζε 
Κςπιακή  25–03–2018   Αλαρψξεζε απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Μνλάρνπ – Δπηζηξνθή 
 ζηελ Πάηξα. 

 
Σο ηελικό ππόγπαμμα θα ζςμθυνηθεί με ηο γπαθείο πος θα αναλάβει ηην εκδπομή. 
 

 

 

2.4. Μέζα μεηαθοπάρ 

 Οι μεηακινήζειρ ησλ καζεηψλ ζα γίλνληαη κε θιηκαηηδφκελν ιεσθνξείν κε Διιεληθέο πηλαθίδεο, 

πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινχο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο κε  2 (δύο) έμπειποςρ οδηγούρ.  

 Τν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα πξψηεο θπθινθνξίαο κεηά ην 2006 θαη λα είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ καζεηψλ γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

 Θα αλαρσξήζεη απφ ην ζρνιείν θαη ζα ζπλνδεχζεη ενηόρ ηος πλοίος. 

 Σηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ην δξνκνιφγην ε εηαηξεία θαη ν αξηζκφο ησλ θακπίλσλ ηος 

πλοίος. 

 Απαξαίηεηε ε επιβεβαίυζη ηεο αθηνπιντθήο εηαηξείαο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ κεηαθίλεζε κε αεποπλάνο, ε αλαρψξεζε απφ ην ζρνιείν ζα γίλεη κε 

ιεσθνξείν πξνο ην αεξνδξφκην θαη απφ ην αεξνδξφκην πξνο ην ζρνιείν ζηελ επηζηξνθή. 

Απαηηείηαη επίζεο ιεσθνξείν απφ θαη πξνο – ζηελ αλαρψξεζε - ην αεξνδξφκην ηνπ Μνλάρνπ θαη 

γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο Γεξκαλίαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο. 

 Θα πξέπεη επίζεο ζηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο πηήζεο θαη ε εηαηξεία. 

 Απαξαίηεηε ε επιβεβαίυζη ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. 

 
 

2.5. Διαμονή 

Ακηοπλοφκώρ: 

Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεχζεηο: 



Γπν δηαλπθηεξεχζεηο ζην πινίν: Πάηξα-Αλθφλα & Αλθφλα-Πάηξα, ζε ηεηξάθιηλεο, ηξίθιηλεο  θακπίλεο γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζε δίθιηλε γηα ηνπο ζπλνδνχο.  

Απαξαίηεηε ε επιβεβαίυζη ηεο αθηνπιντθήο εηαηξείαο. 

Ιηαλία: 

Γχν (02) δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ Ιηαιία, ζηελ πεξηνρή ηεο Βεξφλαο ζε μελνδνρείν 3* Απαξαίηεηε ε 

επηβεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Γεπμανία: 

Γχν (02) δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Γεξκαλία, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μνλάρνπ (φρη θέληξν).  

Απαξαίηεηε επιβεβαίυζη ηνπ μελνδνρείνπ. 
 

 

 

Αεποποπικώρ: 

Τξεηο (03) δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Γεξκαλία, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μνλάρνπ  
Απαξαίηεηε επιβεβαίυζη ηνπ μελνδνρείνπ 

2.6. Διαηποθή 
 

Ακηοπλοφκώρ: 

Ηκηδηαηξνθή ζηελ Ιηαιία θαη πξσηλφ ζηελ Γεξκαλία. 
 

Αεποποπικώρ: 

 Ηκηδηαηξνθή ζηε Γεξκαλία. 
 

 
2.7. Ξεναγόρ 

Ξελαγφο βάζε πξνγξάκκαηνο θαη Σπλνδφο ηνπ γξαθείνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
 

2.8. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική. 

ςμβόλαιο ομαδικήρ και αηομικήρ αζθάλιζηρ φισλ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ην νπνίν ζα πξνβιέπεη: α) Γηαζθάιηζε πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη β) Αζθάιηζε 

Αζηηθήο Δπζχλεο Γηνξγαλσηή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πξφζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο 

εμφδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο (λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα). 

 

3. Ελάσιζηερ πποδιαγπαθέρ 
 

3.1. Πποδιαγπαθέρ οσημάηυν καη’ ελάσιζηον 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΤΔΟ  

• Κιηκαηηζκφ 

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

• Δπαξθή ρψξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπψλ. 

• Όια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΤΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην) ζε ηζρχ θαηά ηελ 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο.  

 Να αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ζέζεσλ 

 

3.2. Πποδιαγπαθέρ σώπυν διαμονήρ καη’ ελάσιζηον. 

 Τν μελνδνρείν λα κπνξεί θαηά πξνηίκεζε λα θηινμελήζεη φια ηα ζρνιεία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κεηαθίλεζεο (έσο 200 πεξίπνπ καζεηέο). Σην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κεηαθίλεζεο ζπκκεηέρνπλ ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθδήισζε ηεο 23εο Μαξηίνπ ζην 



Μφλαρν, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαξηεκέλεο πξνθεξχμεηο ησλ ζρνιείσλ γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαθίλεζε. 

  Οη ρψξνη πνπ ζα πξνζθεξζνχλ γηα ηε δηακνλή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ θαη κπάλην εληφο ησλ 

δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηελ θαηάηκεζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιχκαηα, αθφκα θαη αλ είλαη φκνξα. Δπίζεο λα 

πξνζθέξεηαη απφ ην  θαηάιπκα δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Internet.  

 Η δηακνλή ησλ καζεηψλ κπνξεί λα γίλεη ζε κνλφθιηλα δίθιηλα, ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα 

δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηφκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα(ξάληδα) δελ είλαη 

απνδεθηά.  

 Η δηακνλή ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζα γίλεη ζε κνλφθιηλα δσκάηηα. 

 

4. Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή πποζυπινού αναδόσος ηος διαγυνιζμού. 

Τν ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη  ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη ηελ θξάηεζε θακπηλψλ ζην πινίν 

(αθηνπιντθψο) ή ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ( αεξνπνξηθψο)  

θαη λα πξνζθνκίζεη, εληφο 3 ηξηψλ εκεξψλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη 

έθπησην. 

 

5. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

6. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζθξαγηζκέλεο ζην γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ  κέρξη θαη  

ηην Πέμπηη  21/12/17 και ώπα 10:00 π.μ. 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη 

δεθηή. 

7. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Πέμπηη 21/12/2017 θαη ψξα 12 κ.κ. ζην γξαθείν ηεο  

Γ/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

8. Διαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη  

Αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο  - είηε αθηνπιντθψο είηε αεξνπνξηθψο -  πξνζθνξάο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα - ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

9. Ρήηπα ζςμμεηοσήρ 

Απφδνζε απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ απφ πιεπξάο ηνπ. 

Τα ρξήκαηα ζα δνζνχλ ην 75% πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο θαη ην 25% κεηά ηελ εθδξνκή 

σο πνηληθή ξήηξα. 
 

10. Διεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζχκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζχλεο ζε ηζρχ & Υ.Γ 

φηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο θαιχπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην φξην  ηεο 

ηζρχνο ηεο. 



 Πξφζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμφδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή αλαθνξά ζηα 

αζθαιηδφκελα πνζά. 

 Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Οι 

παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαη λα πεξηέρνληαη: Φφξνη 

αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρφλ επηπιένλ θφζηνο κεηαθνξάο απνζθεπψλ, δηφδηα, θφξνη ή 

ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηφπσλ 

δηέιεπζεο ή δηακνλήο. 

 Υπεχζπλε δήισζε φηη ην Ταμηδησηηθφ Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ηζρχ. 

 Δπίζεο λα αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε επηπιένλ παξνρήο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
(π.ρ. δσξεάλ ή κεησκέλε ζπκκεηνρή καζεηψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θακπηλψλ /δσκαηίσλ). 

   Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα    

   ζςνοδεςηικά ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ 

καζεηψλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιφγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηψλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν 

ζπλφξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνχ Γξαθείνπ. 

11. Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή απφ ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

12.Ιζσύοςζα νομοθεζία 

 Άξζξα 14 θαη 15 ηεο Υ.Α 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/Β/2-12-2011), φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Υ.Α. 220647/Γ2/23-12-2016 (ΦΔΚ 4227/Β/28-12-2016) 

 Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ ΦΔΚ 681 

ηΒ/2017 

 

 

 

                                                                                       Η Διεσθύντρια 

 

 

                                                                                      Σομαρά Αγγελική 
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