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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ  
                        ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

                          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 
 
4ο  ΓΕΛ  23.2.2018 
Αρ. Πρωτ.:  1152 
 

----- 

  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
40 ΓΕΛ Πατρών  

----- 

    

 
 
 
 
 

 
 
 

Θέμα: «Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ κατϊθεςησ οικονομικόσ προςφορϊσ για 
μονοόμερη  εκπαιδευτικό  επύςκεψη  ςτη Αθόνα» 

 
Έχοντασ υπόψη: 
 

1) τισ διατϊξεισ τησ υπ. Αρ. 33120/ΓΔ4/28- 2-2017 Απόφαςησ του Τπουργού Παιδεύασ, 
Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων (ΥΕΚ 681/τ. Α΄/6-3- 2017) με θϋμα «Εκδρομϋσ-Εκπαιδευτικϋσ 
επιςκϋψεισ μαθητών Δημόςιων και Ιδιωτικών ςχολεύων Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
εντόσ και εκτόσ τησ χώρασ» 

2) το υπ. αρ. Υ.23.1/144/09.01.2013 ϋγγραφο τησ Διεύθυνςησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ με 
θϋμα «Αςφαλιςτόρια υμβόλαια Μετακινόςεων Μαθητών» 

3) το υπ. αρ. Υ.23/11615/27.11.2014 ϋγγραφο τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Π/θμιασ και Δ/θμιασ 
Εκπ/ςησ Δυτικόσ Ελλϊδασ με θϋμα «Απαύτηςη Υορολογικόσ και Αςφαλιςτικόσ 
Ενημερότητασ Σουριςτικών Γραφεύων ςτισ χολικϋσ Εκδρομϋσ» 

4) το υπ. αρ. Υ.50.4/8726/08.09.2017 ϋγγραφο τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Π/θμιασ και 

Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Δυτικόσ Ελλϊδασ με θϋμα «Εγχειρύδιο για χολικϋσ Εκδρομϋσ – 
Μετακινόςεισ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτο εξωτερικό» 

5) το υπ. αρ. Υ23.1/15097/25.10.2017 ϋγγραφο τησ Διεύθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ Αχαΐασ με Θϋμα: « ύμπραξη ςχολεύων για την από κοινού μετακύνηςη 
ςτο πλαύςιο πολυόμερησ εκδρομόσ»  

 
Σο 4ο Γενικό Λύκειο Πατρών   ζητϊ κατϊθεςη ενςφρϊγιςτων προςφορών, ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 13 τησ ςχετικόσ (1), για την πραγματοπούηςη μονοόμερησ  εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ 
μαθητών/τριων ςτη Αθήνα. Αντικεύμενο του διαγωνιςμού εύναι η ανϊδειξη τησ καλύτερησ 
οικονομικόσ και ποιοτικόσ προςφορϊσ ταξιδιωτικού γραφεύου. 
 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν 
τισ κατϊ νόμο προώποθϋςεισ για την παροχό τησ εν λόγω υπηρεςύασ. Οι προςφορϋσ θα 
κατατεθούν ςε κλειςτό φϊκελο ςτο γραφεύο του Διευθυντού του 4ου Γενικού Λυκεύου Πατρών 
(Αρόησ 11, Πϊτρα, 26331) με την ϋνδειξη «υπόψη Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Προςφορών 

 
Σαχ. Διεύθυνςη  : Αρόησ 11, Πϊτρα 
Σαχ. Κώδικασ       : 26331  
Πληροφορύεσ : Κουμούςησ Κ. 

Κουτρουμπόσ Γ.   
Σηλϋφωνο : 2610 620198 
Fax  : 2610 271918 
E-mail  : mail@4lyk-patras.ach.sch.gr 

 

 

Προσ: 
 

Προσ:  1. Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ 
                   (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ) 

     
1.            2. Γραφεύα Γενικού Σουριςμού 

                                 (μέςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ) 
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μονοόμερησ εκπαιδευτικόσ  επύςκεψησ» από   Παραςκευό 23/2/2018  ϋωσ   Σετϊρτη  28/2/2018 
και ώρα 10:30 το πρωύ. Οι προςφορϋσ μπορούν να υποβληθούν α) προςωπικϊ ό β) με 
εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπο και να ϋχει διαςφαλιςτεύ από τον προςφϋροντα ότι θα ϋχουν 
παραληφθεύ από τον Διευθυντό του 4ου  Γενικού Λυκεύου Πατρών  έωσ την Σετάρτη  28/2/2018 
και ώρα 10:30 το πρωί. Δεν γύνονται δεκτϋσ αποςτολϋσ με e-mail ό fax ό ταχυδρομεύο. 
Προςφορϋσ οι οπούεσ θα φθϊςουν ςτο 4ο ΓΕΛ  Πατρών μετϊ το πϋρασ τησ ωσ ϊνω 
καθοριςμϋνησ ημερομηνύασ και ώρασ δε λαμβϊνονται υπόψη και επιςτρϋφονται χωρύσ να 
αποςφραγιςτούν. Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξύςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ και 
διορθώςεισ. Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να 
εύναι μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα. Η προςφορϊ θα απορρύπτεται κατϊ την κρύςη του 
οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών εϊν ςε αυτόν υπϊρχουν διορθώςεισ που την καθιςτούν 
αςαφό. ΠΡΟΟΧΗ: Μαζύ με την προςφορϊ και ςτον ύδιο φϊκελο με αυτό, κϊθε ταξιδιωτικό 
γραφεύο θα καταθϋτει απαραιτήτωσ και υπεύθυνη δόλωςη όπου θα αναγρϊφει α) ότι κατϋχει 
το ειδικό ςόμα λειτουργύασ (βεβαύωςη ςυνδρομόσ των νομύμων προώποθϋςεων για τη 
λειτουργύα τουριςτικού γραφεύου) και β) ότι το ςόμα αυτό βρύςκεται ςε ιςχύ. 
 

Η μονοόμερη εκπαιδευτικό επύςκεψη  θα πραγματοποιηθεύ ςτη Αθήνα την Παραςκεύή 
16/3/2018   με τη ςυμμετοχό πενόντα δύο (52) μαθητών/τριων και τεςςϊρων (4) ςυνοδών 
καθηγητών/τριων. υγκεκριμϋνα: 
 

Στοιχεία Μετακίνηςησ 

Προοριςμόσ: Αθόνα 
Αναχώρηςη: Παραςκευό 16.3.2018 
Επιςτροφή: Παραςκευό 16.3.2018 
Αριθμόσ Συμμετεχόντων: περύπου  πενόντα δύο   (52)μαθητϋσ /τριεσ  

και τϋςςερεισ  (04) καθηγητϋσ /τριεσ 
Μεταφορικό Μέςο: Ένα Λεωφορεύο  ό δύο Λεωφορεύα 

 
Η προςφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 

Απαιτούμενοι Όροι Προςφοράσ για Λεωφορεία 
 

Ένα (01) ή Δύο (02) λεωφορεία για περίπου πενήντα έξι  (56) άτομα για τισ παρακάτω 
διαδρομέσ: 
 

Παραςκευή  16 Μαρτίου 2018 

  
Ώρα αναχώρηςησ 07:30 από 4ο ΓΕΛ Πατρών για Αθόνα. Άφιξη 
ςτο Ίδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμού Αθόνα ςτισ 10:30 
Αναχώρηςη για Πϊτρα περύπου ςτισ 12:30. Άφιξη ςτην Πϊτρα 
ςτισ 16:00 περύπου.  

 
 
 
 

  
  
 
  

ΠΡΟΟΦΗ: Σο ό τα  λεωφορεύο/α πρϋπει να διαθϋτει/ουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από την 
κεύμενη νομοθεςύα προδιαγραφϋσ (ϋγγραφα καταλληλότητασ οχόματοσ, επαγγελματικό ϊδεια 
οδόγηςησ, ϋγγραφα οδηγού, κλπ) ώςτε να τηρούνται οι όροι αςφαλεύασ για την μετακύνηςη 
μαθητών και εκπαιδευτικών. Μαζύ με την προςφορϊ και ςτον ύδιο φϊκελο με αυτό πρϋπει να 
επιςυναφθεύ βεβαύωςη – υπεύθυνη δόλωςη ότι το λεωφορεύο που θα χρηςιμοποιηθεύ καλύπτει 
τισ παραπϊνω προδιαγραφϋσ και διαθϋτει όλα τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ και δελτύα 
καταλληλότητασ. την υπεύθυνη δόλωςη πρϋπει να περιλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ και ο 
αριθμόσ θϋςεων του λεωφορεύου.  
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Επιπλέον Απαιτούμενοι Όροι Προςφοράσ 

 
την προςφορϊ υποχρεωτικά θα περιλαμβϊνονται: 
 

α) Τποχρεωτικό Αςφϊλιςη Ευθύνησ Διοργανωτό (αςτικόσ-επαγγελματικόσ ευθύνησ) ςύμφωνα 
με την κεύμενη νομοθεςύα. ε περύπτωςη αφερεγγυότητασ ό πτώχευςησ του τουριςτικού 
γραφεύου να παρϋχεται κϊλυψη, πϋραν των ϊλλων αξιώςεων, τησ υποχρϋωςησ επιςτροφόσ 
των καταβληθϋντων και του επαναπατριςμού των μαθητών και των καθηγητών που 
ςυμμετϋχουν ςτην μετακύνηςη. 
β) Πρόςθετη αςφαλιςτικό κϊλυψη εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ. 
 

ΠΡΟΟΦΗ: Μετϊ την επιλογό τησ προςφορϊσ πρϋπει απαραίτητα να προςκομιςτούν τα 
ςυμβόλαια για τισ παραπϊνω καλύψεισ. τα ςυμβόλαια πρϋπει να αναφϋρονται α) ο αριθμόσ 
ςυμβολαύου, β) τα ονόματα των ςυμβαλλομϋνων μερών, γ) η ημερομηνύα, δ) η διϊρκεια και ο 
προοριςμόσ τησ μετακύνηςησ και ε) αναλυτικό ονομαςτικό κατϊςταςη των αςφαλιςμϋνων 
μαθητών και καθηγητών. Για την περύπτωςη αφερεγγυότητασ ό πτώχευςησ, ςτο 
αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο θα πρϋπει να αναφϋρεται και ο τρόποσ ϊμεςησ καταβολόσ των 
εξόδων επαναπατριςμού. 
 

γ) Η τελικό ςυνολικό τιμό τησ προςφορϊσ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) αλλϊ και ο 
επιμεριςμόσ τησ ανϊ ϊτομο (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) 
δ) Οι γενικού όροι ςυμμετοχόσ ςτην μετακύνηςη 

 
ΗΜΕΙΩΗ: ε περύπτωςη που οι προςφορϋσ υπερβαύνουν τισ οικονομικϋσ δυνατότητεσ των 
μαθητών, η επιτροπό αξιολόγηςησ μπορεύ να μην προχωρόςει ςε επιλογό ταξιδιωτικού 
γραφεύου. 
 

Η αξιολόγηςη των προςφορών θα πραγματοποιηθεύ ςτο γραφεύο του Διευθυντού του 
4ου ΓΕΛ Πατρών  την Σετάρτη  28/2/018 και ώρα 11:00. Κατϊ την αξιολόγηςη θα ληφθούν υπόψη 
α) το οικονομικό ύψοσ τησ προςφορϊσ, β) η ικανοπούηςη των προδιαγραφών που θϋτει η 
παρούςα προκόρυξη και γ) οι τυχόν ποιοτικϋσ διαφοροποιόςεισ – πρόςθετεσ παροχϋσ των 
προςφορών. Η επιλογό του ταξιδιωτικού γραφεύου θα καταγραφεύ ςε πρακτικό και το 
τουριςτικό πρακτορεύο που θα επιλεγεύ θα ενημερωθεύ τηλεφωνικϊ από το Διευθυντό του 
ςχολεύου. ύμφωνα με τη ςχετικό (1), το πρακτικό αξιολόγηςησ-επιλογόσ, εφόςον ζητηθεύ, 
κοινοποιεύται από τον Διευθυντό ςε κϊθε ςυμμετϋχοντα ο οπούοσ μπορεύ να υποβϊλει ϋνςταςη 
εντόσ τριών (3) ημερών από την ανϊρτηςό του ςτην ιςτοςελύδα τησ ΔΔΕ Αχαΐασ. Μετϊ την 
αξιολόγηςη και την εξϋταςη των ενδεχόμενων ενςτϊςεων, γύνεται η τελικό επιλογό του 
ταξιδιωτικού γραφεύου και το ςχολεύο ςυντϊςςει ςύμβαςη οργανωμϋνου ταξιδιού (ιδιωτικό 
ςυμφωνητικό), ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, που υπογρϊφεται από τα ςυμβαλλόμενα 
μϋρη. 
 

Σο πρακτορεύο που θα επιλεγεύ εύναι υποχρεωμϋνο για την ϋκδοςη των νόμιμων 
παραςτατικών για κϊθε υπηρεςύα που θα παρϋχει. Οποιαδόποτε παρϋκκλιςη ςυνιςτϊ αιτύα 
ϊρνηςησ καταβολόσ αντιτύμου από πλευρϊσ του 4ο ΓΕΛ Πατρών. 
 

Σο 4ο  ΓΕΛ Πατρών διατηρεί το δικαίωμα ακύρωςησ τησ εκδρομήσ λόγω μη 
ςυμπλήρωςησ του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλησ ςοβαρήσ αιτίασ (απεργίεσ, 
κακοκαιρία, κτλ) χωρίσ αποζημίωςη του ταξιδιωτικού γραφείου. 
 

Η παρούςα προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ 

Διεύθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (www.dide.ach.sch.gr). 

 

 

Ο Διευθυντόσ 
 

Κ. Ι. Κουμούςησ 
ΠΕ 20 

http://www.dide.ach.sch.gr/
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