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Σηλέθωνο: 2696031064 

Fax:             2696031388 
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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για καηάθεζη οικονομικής προζθοράς 

ζτεηικά με ηην πραγμαηοποίηζη πολσήμερης (7 ημέρες) εκπαιδεσηικής εκδρομής 
(μεηάβαζη, διαμονή και επιζηροθή) μαθηηών και εκπαιδεσηικών ηοσ ΓΔΛ Αιγείρας ζηο 
CERN ζηην Δλβεηία. 
 

ρεη.: Τ.Α 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β’ /6-3-2017 άξζξν 5 µε ζέµα «Δθδξνµέο-
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο µαζεηώλ θαη καζεηξηώλ ∆εµνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ 
∆επηεξνβάζµηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ρώξαο» 
 

 Σν ρνιείν καο, ΓΔΛ Αηγείξαο , ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο, πξνηίζεηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη, επηαήκεξε εθδξνκή από 16 επηεμβρίοσ 2018 έσο 22 επηεμβρίοσ 
2018 κε πξννξηζκό ην CERN ζηελ Διβεηία. 
Γη΄απηό ην ζθνπό ε Γηεπζύλζε ηνπ ΓΔΛ Αηγείξαο  θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ 
ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ΓΔΛ 
ΑΙΓΔΙΡΑ κέρξη ηηο 5 Ινπλίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, έληππεο πξνζθνξέο ζε 
θιεηζηό θάθειν γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο. 
Οη πξνζθνξέο µπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη µε εμνπζηνδνηεµέλν εθπξόζσπν ή ηαρπδξνµηθά, 
αξθεί λα δηαζθαιηζηεί όηη έρνπλ παξαιεθζεί  µέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα. 
 
Ημερομηνία εκδρομής: από 16η επηεμβρίοσ 2018 έως 22 επηεμβρίοσ 2018 

Πρόγραμμα εκδρομής: 
Αλαρώξεζε ζηηο 16/09/2018 θαη επηζηξνθή ζηηο 22/09/2018. 
1η ΗΜΔΡΑ: Κπξηαθή, 16-09-2018:  -  Αηγείξα – Ληκάλη Πάηξαο- Αλθόλα  
2η ΗΜΔΡΑ:  Γεπηέξα, 17-09-2018: Άθημε ζηελ Αλθόλα. Αλαρώξεζε γηα Μηιάλν κε ελδηάκεζε 

ζηάζε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
3η ΗΜΔΡΑ: Σξίηε, 18-09-2018: Πεξηήγεζε ζην Μηιάλν ( πιαηεία Duomo, ζθάια ηνπ 

Μηιάλνπ), πξνγξακκαηηζκέλε πεξηήγεζε ζην κνπζείν επηζηεκώλ θαη ηερλνινγίαο 
Leonardo da Vinci. Aλαρώξεζε από Μηιάλν γηα Αλεζί. 

4η ΗΜΔΡΑ: Σεηάξηε, 19-09-2018: Δπίζθεςε ζηε Γελεύε θαη CERN. Πξνγξακκαηηζκέλε 
μελάγεζε ζην CERN, πεξηήγεζε ζηηο δηαδξαζηηθέο εθζέζεηο. Πεξηήγεζε ζηε πόιε 
ηεο Γελεύεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

5η ΗΜΔΡΑ: Πέκπηε, 20-09-2018: Πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ζην Αλεζί. Σν απόγεπκα 
αλαρώξεζε γηα Πάξκα. Άθημε ζηε Πάξκα, ζην μελνδνρείν, δείπλν.     

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ KAI 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΑΙΓΔΙΡΑ, 23/05/2018 

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ. & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 
Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ  
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6η ΗΜΔΡΑ: Παξαζθεπή , 21-09-2018: Αλαρώξεζε από Πάξκα γηα Μνπζείν Ferrari. Άθημε 
ζηελ Αλθόλα, ζύληνκε ζηάζε, επηβίβαζε ζην πινίν. 

7η ΗΜΔΡΑ: άββαην, 22-09-2018:  Άθημε ζην Ληµάλη Πάηξαο  
 

σμμεηέτονηες: 
ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 12 (Γώδεθα) καζεηέο θαη 2 (δύν ) ζπλνδνί θαζεγεηέο.  
πλνιηθά 14 (δεθαηέζζεξα) άηνκα. 
 

Γιαμονή: 
∆ιανσκηέρεσζη:  
Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεύζεηο:  
•  ∆ύν δηαλπθηεξεύζεηο ελ πισ: Πάηξα - Αλθόλα θαη αληίζηξνθα ζε 1 ηεηξάθιηλε,  
     2 ηξίθιηλεο , 1 δίθιηλε θαη 2 κνλόθιηλε  θαµπίλεο.  
  •  Σέζζεξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία:  

 Μηα δηαλπθηέξεπζε ζην Μηιάλν , όζν πην θνληά ζηα ζεκεία επίζθεςεο 
 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζην Αλεζί , 
 Μία δηαλπθηέξεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Πάξκαο- Μνληέλα (θαηά ηελ επηζηξνθή).  

 
Καηηγορία καηαλύµαηος για ηις διανσκηερεύζεις εκηός πλοίοσ: Ξελνδνρεία 3* θαη 
άλσ. Γσµάηηα γηα ηνπο µαζεηέο θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο: 1 ηεηξάθιηλν, 2 
ηξίθιηλα, 1 δίθιηλν θαη 2 κνλόθιηλα. 
Πξσηλό θαη εµηδηαηξνθή ζε µπνπθέ, όπσο όινη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ (λα γίλεη ξεηή 
αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ: νλνκαζία, θαηεγνξία, ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην θέληξν ηεο 
πόιεο). 
 Σν μελνδνρείν λα πιεξνί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ζσζηή δηαµνλή (ζέξµαλζε, 
δεζηό λεξό θ.ι.π) θαη λα έρεη θαιέο αμηνινγήζεηο ζε µεραλέο αλαδήηεζεο ηύπνπ hotels.com, 
booking.com, trivago.gr θιπ. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε 
δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηαµνλή µαο. Όια ηα δσµάηηα λα 
βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο.  
 
Μεηαθορικά µέζα: 
 • Λεσθνξείν θιηκαηηδόκελν γηα µεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηνλ πξννξηζµό µαο ην νπνίν ζα 
πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δειαδή: 
 Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο  
 Φσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειόηεηαο 
 Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ 
 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ 

θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηά ν αξηζκόο ζέζεσλ ηνπ νρήκαηνο. 
Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα 
κε ηηο εληνιέο ηνπ όιεο ηηο ώξεο. Δπίζεο ην ζρνιείν ή ν θαζεγεηήο – αξρεγόο ηεο εθδξνκήο 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηακνξθώζεη ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαηά ηε θξίζε ηνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο εθδξνκήο ρσξίο λα παξεθθιίλεη 
από ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε. 

 

  Δπηβαηηθό πινίν γξαµµήο γηα µεηαθίλεζε από Πάηξα γηα Αλθόλα θαη αληίζηξνθα.  
 

Αζθάλεια εκδρομής: 
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο (ππνρξεσηηθή). Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 
339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Τπνρξενύηαη  
πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε ηζρύ. 
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ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη 
αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 
Ο δηνξγαλσηήο ηνπ ηαμηδίνπ ζα αλαιάβεη ηελ επηπιένλ αζθάιηζε θάιπςεο ησλ εμόδσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο 
33120/ΓΓ4/28-2-2017 Απόθαζεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ681/η.Β’/6-3-2017). Οη ζρεηηθέο 
βεβαηώζεηο αζθάιηζεο κε ηνπο αξηζκνύο ησλ ζπκβνιαίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνζηαιεί ζην 
ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο εθδξνκήο. 
Πρόζθεηα ζηοιτεία: 
Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε έλαλ όξν από ηνπο παξαθάησ αλαιπηηθά: 

1. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ 
2. Σελ ηηκή αλά καζεηή 
3. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. ηελ ππεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη ην θείκελν 
«Βεβαηώλσ ππεύζπλα όηη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 
...................................(όλνκα ζρνιείνπ),.................... ηάμεο-ηκήκαηνο, όια ηα 
κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη ζα 
δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Σν ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν 
........................................ δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απ’ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζε ηζρύ».  

4. Βεβαίσζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζύλεο δηνξγαλσηή θαζώο θαη 
αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή αζζελείαο όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο 33120/ΓΓ4/28-2-2017  
Απόθαζεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ681/η.Β’/6-3-2017) Γ.Γ.Δ. Ν. Αραΐαο. 

5. Απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ελεκεξσηηθό έληππν ηνπ 
Ξελνδνρείνπ ή ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ε νπνία πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη αληίζηνηρν ελεκεξσηηθό πιηθό. 

6. Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 
ζην ζρνιείν, θξάηεζε δσµαηίσλ ζην πξνηεηλόµελν μελνδνρείν θαη θξάηεζε ζέζεσλ 
ζην πινίν. 

7. Οη επηζθέςεηο ζε µνπζεία ζα θιεηζηνύλ από ην πξαθηνξείν θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο µε 
ηνλ αξρεγό ηεο εθδξνµήο.  

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά µε ηελ εθδξνµή 
από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεµεξσζεί µε ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία.  
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνύλ ζην ζρνιείν αζθαιηζηήξηα 
ζπκβόιαηα ηνπ ιεσθνξείνπ θαη επηθπξσκέλεο θσηνηππίεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, όπνπ ζα 
θαίλεηαη ππνρξεσηηθά όηη ππάξρεη ζρεηηθόο έιεγρνο από ην ΚΣΔΟ. 
Αλ θάηη από απηά δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά, ηόηε ζα ζεσξείηαη άθπξε. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιόγσ αλσηέξαο βίαο ζηηο νξηζζείζεο 
εµεξνµελίεο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο απεξγίεο- εθινγέο θι.π) κπνξεί λα γίλεη αιιαγή 
εµεξνµεληώλ ή αθύξσζε ηεο εθδξνκήο θαη  επηζηξνθή ησλ ρξεµάησλ ρσξίο πξόζζεηε 
επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν. 
 

Οη πξνζθνξέο ζα παξαδίδνληαη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηοσ Γενικού Λσκείοσ Αιγείρας. 
Σν ζρνιείν κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε 
πξνζθνξά πνπ ζα εγγπάηαη ηελ καλύηερη και αζθαλέζηερη νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο θαη 
ηελ πιένλ ζσμθέροσζα ηιμή. 
Από ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηεζεί ην 30% σο εγγύεζε αθξηβνύο 
εθηέιεζήο ηεο θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ από ηελ εθδξνκή. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα είλαη δεθηή θακία 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
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Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 05/06/2018 ζηις 12:00 μ.μ. 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
 
 Ο Γιεσθσνηής 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΔΡΕΑ 
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