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Προσ:  Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ 

(για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ) 

 
Κοιν:  Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ 

(μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ)

 

 

Θζμα: 
«Προκήρυξη για εκπαιδευτική επίςκεψη των περιβαλλοντικϊν ομάδων ςτο Θζρμο » 

 

Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν, να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και να υποβάλλουν τισ 
προςφορζσ τουσ αποκλειςτικά για τθ μετακίνθςθ με  τουριςτικό  λεωφορείο  του Σχολείου μασ ςτo 
Θζρμο,  τθν Παραςκευι και το Σάββατο 9 και 10 και Νοζμβρθ 2018 αντίςτοιχα. Στθν επίςκεψθ, θ οποία 
κα γίνει με βάςθ το πρόγραμμα που ακολουκεί, κα ςυμμετζχουν 30 μακθτζσ και 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν τισ κατά νόμο 
προχποκζςεισ για τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 

 

Οι ενςφράγιςτεσ προςφορζσ κα κατατεκοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του 19ου 

Γυμναςίου Πάτρασ  ζωσ και τθν Παραςκευι   19/10/2018 και ϊρα 13:00 το μεςθμζρι με τθν ζνδειξθ 
«Προςφορά για  τθν μετακίνθςθ   μακθτϊν μασ ςτα πλαίςια  εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτο Θζρμο ».   Οι   
προςφορζσ   μποροφν   να   υποβλθκοφν:   α) προςωπικά ι β) με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο και να 

ζχει διαςφαλιςτεί από τον προςφζροντα  ότι  κα  ζχουν  παραλθφκεί  από τθ  Διεφκυνςθ  του  19ου  

Γυμναςίου Πάτρασ ζωσ και τθν Παραςκευι   19/10/2018 και ϊρα 13:00 το μεςθμζρι. Δεν γίνονται 
δεκτζσ αποςτολζσ με e-mail ι fax. Προςφορζσ οι οποίεσ κα φκάςουν ςτο ςχολείο μετά το πζρασ τθσ 
παραπάνω κακοριςμζνθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δε λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται ωσ 
εκπρόκεςμα χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ καλφτερθσ οικονομικισ και ποιοτικισ προςφοράσ 
ταξιδιωτικοφ γραφείου. Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται η ςυνολική τιμή του οργανωμζνου 
ταξιδιοφ με και χωρίσ γζφυρα κακϊσ και η ανά μαθητή επιβάρυνςη. Οι παραπάνω τιμζσ κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν και Φ.Π.Α. Επίςθσ, κα πρζπει να ορίηεται το ποςό τθσ προκαταβολισ κακϊσ και ο 
χρόνοσ τθσ εξόφλθςθσ.
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Η μεταφορά κα γίνει με αςφαλζσ λεωφορείο το οποίο κα πλθρεί όλεσ τισ 
προδιαγραφζσ   καταλλθλότθτασ   (άδεια   κυκλοφορίασ,   δελτίο   καταλλθλότθτασ, 
δελτίο ζλεγχου ΚΤΕΟ, αναφορά παλαιότθτασ κατά προτίμθςθ μετά το 2000), 
φωτοτυπίεσ των οποίων κα κατατεκοφν με τισ προςφορζσ. Το λεωφορείο κα 
βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και κα μετακινείται με βάςθ το 
πρόγραμμα. 
 Πρώτη μέρα  9 Νοέμβρη 2018 

08:00 Ανασώπηση για Θέπμο από το σσολείο μαρ. 

10:00  Άυιξη στο Θέπμο. 

  17:00  Μετάβαση στο ΚΠΕ  Θέπμος στο  Μέγα Δέντπο  

20:00  Επιστπουή στο Θέπμο 

 

 Δεύτερη  μέρα  10 Νοέμβρη 2017 

08:30 Ανασώπηση για την Κάτω  Μςπτιά-Δογπί 

15:00: Ανασώπηση για Μεσσολόγγι 

19:00 Ανασώπηση για Πάτπα 

20:30  Άυιξη στο σσολείο μαρ 

 

 

Συμπλθρωματικά, κα πρζπει να παρζχεται 1) Κάλυψθ αςφάλειασ αςτικισ-                                                       
επαγγελματικισ ευκφνθσ και 2) αςφάλιςθ όλων των μακθτϊν και των ςυνοδϊν που κα καλφπτει 
ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 14 τθσ 
129287/Γ2/10-01- 2012 απόφαςθσ του Υ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 2769/Β/02-12-2011). 

ΠΡΟ ΟΧΗ: Μαηί με τθν προςφορά και ςτον ίδιο φάκελο με αυτι, κάκε ταξιδιωτικό

γραφείο κα κατακζτει απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναγράφει: 

«Βεβαιώνω υπεφθυνα ότι την ημζρα ζναρξησ τησ μετακίνηςησ των μαθητών τησ Περιβαλλοντικήσ Ομάδασ του 19ου 

Γυμναςίου, όλα τα μεταφορικά μζςα που θα χρηςιμοποιηθοφν θα πληροφν τουσ όρουσ αςφαλείασ και  θα διαθζτουν όλα τα 

απαραίτητα ζγγραφα. Το τουριςτικό πρακτορείο …………………………………. διαθζτει άδεια λειτουργίασ απ’ τον Ε.Ο.Τ. ςε ιςχφ.» 
 

Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ επίςκεψθσ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του απαιτοφμενου 

αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ (απεργιϊν, κακοκαιρίασ), χωρίσ αποηθμίωςθ του Ταξιδιωτικοφ 

Γραφείου. 
 

Η παροφςα προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ vα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (  www.dide.ach.sch.gr ). 
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