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ΘΔΜΑ: ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ  

ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΣΑ 

 

Ο Σύιινγνο ησλ Καζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ελέθξηλε ηε κεηαθίλεζε 35 καζεηώλ ηνπ 
7νπ Γπκλαζίνπ θαη 3 εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Καξδίηζα από 1-03-2018 έσο 3-03-2018 ζην πιαίζην 
ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηνπ  7νπ Γπκλαζίνπ ζην 
Παλειιήλην Φεζηηβάι Σρνιηθώλ Φνξσδηώλ Καξδίηζαο.  

          Τν 7ν Γπκλάζην Πάηξαο πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή 
ηνπο ζηελ πόιε ηεο Καιακπάθαο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 απόθαζε 
ηνπ ΥΠΠΔΘ (ΦΔΚ 681 η.Β/2017, άξζξν 3) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο 
απηήο.  

 
πγθεθξηκέλα: 
 
Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 1-03-2018 έωο 3-03-2018 
 
1) Τν ελδεηθηηθό Πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο ζα έρεη σο εμήο:  
 

1-03-2018 (εκέξα Πέκπηε) 
 
08:00 π.κ.  Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν ζηελ Πάηξα  γηα ηελ Καιακπάθα. (Ταμίδη 
κε νιηγόσξε ελδηάκεζε ζηάζε)  
15:30 κ.κ.  Άθημε ζηελ Καιακπάθα. Δγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν δηακνλήο.  

17:00 κ.κ.  Αλαρώξεζε γηα ηα Τξίθαια. Πεξηήγεζε θαη δείπλν ζηελ πόιε ησλ 
Τξηθάισλ. 
20:30 κ.κ.  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – μεθνύξαζε. 
 
2-03-2018 (εκέξα Παξαζθεπή) 



 
09:00 π. κ.    Πξσηλό ζην μελνδνρείν.  
11:00 π.κ. ύληνκε πεξηήγεζε θαη γεύκα (12.00κ.κ.) ζηελ πόιε ηεο 
Καιακπάθαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – νιηγόσξε μεθνύξαζε. 
16:00 κ.κ.  Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν δηακνλήο πξνο ην Μνπδάθη Παιιάο 
ζηελ Καξδίηζα, όπνπ ζα γίλεη ε ζπλάληεζε ησλ ρνξσδηώλ. Σπκκεηνρή ηνπ 
ζρνιείνπ θαη παξαθνινύζεζε δξάζεσλ. Απνρώξεζε κε ην πέξαο ησλ δξάζεσλ γηα 
ηα Τξίθαια. 
21:30 κ.κ.     Γείπλν ζηα Τξίθαια. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν – μεθνύξαζε. 
 
3-03-2018 (εκέξα άββαην) 
 
09:00 π. κ.    Πξσηλό ζην μελνδνρείν.  
10:00 π.κ.  Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζηα Μεηέσξα. Σύληνκε 
μελάγεζε 

11:30 κ. κ.     Δπίζθεςε ζηα Τξίθαια γηα θαγεηό. 
14:30 κ. κ.     Αλαρώξεζε γηα Πάηξα 

 

Η αθξηβήο ώξα όισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 
ζύκθσλα κε ην αθξηβέο πξόγξακκα πνπ ζα ζπληαρζεί. 
 
Αξηζκόο καζεηώλ – ζπλνδώλ 
 

Θα ζπκκεηέρνπλ 35 καζεηέο ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ θαη 3 εθπαηδεπηηθνί, από ηνπο νπνίνπο ν έλαο 
είλαη ν αξρεγόο ηεο εθδξνκήο. 
 

Μεηαθνξηθά κέζα  
 

Λεσθνξείν κε άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ην 2000, 50 ζέζεσλ, ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Τν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ Αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο όιεο ηηο ώξεο θαη εκέξεο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ. 

 
 
Γηακνλή ζε μελνδνρείν 

 
Τν μελνδνρείν πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο όρη θαηώηεξεο ησλ 4 ή 5 Αζηέξσλ. Απαξαίηεηε ε 
αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ζην παξερόκελν πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή. Τα δσκάηηα 
πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη 3  κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο 
θαζεγεηέο. 

 

Πξναηξεηηθά  Γεύηεξνο Οδεγόο- Ξελαγόο. 

 

Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο 

Τν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Υπνρξενύηαη πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, 

λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε 

ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ. Αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο 

Τν ιεσθνξείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα πξέπεη λα 

πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 



Πξνδηαγξαθέο νρεκάηωλ θαη’ ειάρηζηνλ 

● Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΤΔΟ 

● Κιηκαηηζκό 

● Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

● Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

●  Να απνζηαινύλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΤΔΟ, άδεηα 

εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην, 

ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. Να 

αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ 

 

 
Πξνδηαγξαθέο ρώξωλ δηακνλήο θαη’ ειάρηζηνλ. 

● Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα 

ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο 

πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά 

θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη όκνξα. 

● Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε δίθιηλα, ή ηξίθιηλα δσκάηηα κε 

θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη 

απνδεθηά. Η δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα 

δσκάηηα. 
 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 

Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

Γηαδηθαζία πνπ επειέγε γηα ηελ αλάζεζε 

Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζπλαξηήζεη άιισλ 

πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο ζα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο 

πξνζθνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

 
Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ πξνζθνξά 

● Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο 

ζπλνιηθά θαη αλά άηνκν θαη ην πξαθηνξείν είλαη ππνρξεσκέλν ζηελ έθδνζε 

λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ 

● Τα δηόδηα θαη ε γέθπξα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά 

● Υπεύζπλε Γήισζε όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο 

εθδξνκήο θαη δελ έρεη ιήμεη. 



● Τν 7 ν  Γ π κ λ ά ζ η ν  δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ 

ζνβαξήο αηηίαο. 

● Δάλ νη πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ην 7 ν  

Γ π κ λ ά ζ η ν  κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ. 

● Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο λα πεξηιακβάλεηαη ζηε πξνζθνξά. 

● Υπεύζπλε δήισζε όηη ην Ταμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

● Η ηηκή απηή ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη ζηελ πεξίπησζε κηθξήο 
απμνκείσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ (ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ ±5%).  

 
Δπίζεο,  

 

 Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο (π.ρ. θαηξηθέο ζπλζήθεο) 

  

Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο 
ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο), 
ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

 
 
Υξόλνο, ηξόπνο θαη ηόπνο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ κέρξη θαη ηελ 

Σεηάξηε 7/02/2018 θαη ώξα 12:00. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email δελ γίλνληαη 

δεθηέο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία 

πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. Δάλ ε πξνζθνξά δελ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά, 

ζα ζεσξείηαη άθπξε. 

Υξόλνο θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 7/02/2018 θαη ώξα 14:00 ζην γξαθείν 

ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ. 

 

 
 

 

 
                 Η 

Γηεπζύληξηα 

 
 
 

Διηζζάβεη Υαξαιακπίδε 


