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ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Προς:
Δ/ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ.
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα προς
ενημέρωση τουριστικών πρακτορείων)

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής
προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και
εκπαιδευτικών προς και από την Γαλλία του ΓΕΛ ΡΙΟΥ»
Προσκαλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια
λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ, να καταθέσουν στο ΓΕΛ ΡΙΟΥ σφραγισμένες
προσφορές για οδική και ακτοπλοϊκή μετάβαση και διαμονή μαθητών μέχρι την
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.30. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν
με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά(όχι με e-mail), αρκεί να διασφαλιστεί
ότι θα έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ ΡΙΟΥ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τετάρτη 9/01/2018 και ώρα 13.00. Δεν
γίνονται δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με email ή fax.
Για τη σύνταξη των προσφορών αυτών, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
1. Προορισμός: Γαλλία
1η μέρα Σάββατο 23-3-2019:
Αναχώρηση το μεσημέρι από το Σχολείο-----Λιμάνι Πάτρας-----Διανυκτέρευση στο
πλοίο
2η μέρα Κυριακή 24-3-2019:
Άφιξη το μεσημέρι στην Ανκόνα-----Αναχώρηση για Πάρμα-----Άφιξη και
διανυκτέρευση στη Πάρμα
3η μέρα Δευτέρα 25-3-2019:
Το πρωί αναχώρηση από Πάρμα για Γκρενόμπλ-----Άφιξη το μεσημέρι στη
Γκρενόμπλ-----Ξενάγηση στη πόλη - επίσκεψη στο Λόφο της Βαστίλης----Διανυκτέρευση στη πόλη
4η μέρα Τρίτη 26-3-2019:
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Το πρωί επίσκεψη - εκ/κές δράσεις στο ΕPN Science Campus της Γκρενόμπλ-----Το
απόγευμα επίσκεψη στο Parc du Chateau de Vizille (Πάρκο – Κάστρο του Vizille)----Επιστροφή και διανυκτέρευση στη πόλη
5η μέρα Τετάρτη 27-3-2019:
Το πρωί αναχώρηση από Γκρενόμπλ για Μπολόνια (Ιταλία)----- Άφιξη και
διανυκτέρευση στη Μπολόνια
6η μέρα Πέμπτη 28-3-2019:
Το πρωί αναχώρηση από Μπολόνια για Ανκόνα-----Άφιξη το μεσημέρι στην Ανκόνα----Διανυκτέρευση στο πλοίο
7η μέρα Παρασκευή 29-3-2019:
Άφιξη το μεσημέρι στο Λιμάνι της Πάτρας-----Επιστροφή στο Σχολείο
 Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθοριστεί από τους συνοδούς
καθηγητές σε συμφωνία με το γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή.
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:
35 μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
3. Μεταφορικά μέσα:
Ένα λεωφορείο για μετακινήσεις από και προς τον προορισμό μας.
Επιβατικό πλοίο γραμμής για μετακίνηση από Πάτρα για Ανκόνα και αντίστροφα.
Η επιβεβαίωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας θεωρείται απαραίτητη.
3.1 Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με λεωφορείο τελευταίας
τεχνολογίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της
κείμενης σχετικής νομοθεσίας με δύο έμπειρους οδηγούς. Το λεωφορείο θα
πρέπει να διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση, κλιματισμό, επαρκείς χώρους
αποσκευών και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα όπως:
 άδεια κυκλοφορίας
 έλεγχος ΚΤΕΟ
 άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών
 ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης
της εκδρομής
Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών
σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρχηγού της εκδρομής και με βάση το
αναλυτικό πρόγραμμα. Οι μαθητές θα μετακινούνται με το ίδιο λεωφορείο, το
οποίο θα ξεκινήσει από το σχολείο και θα επιστρέψει στο τέλος της εκδρομής
στο σχολείο. Διώροφο και mini bus δεν θα γίνουν αποδεκτά από το σχολείο.
Απαραίτητη η ύπαρξη δεύτερου οδηγού για τις πολύωρες μετακινήσεις
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Διανυκτέρευση
Έξι συνολικά διανυκτερεύσεις:
Δυο διανυκτερεύσεις εν πλω: Πάτρα –Ανκόνα και αντίστροφα:
Δίκλινες, τρίκλινες , τετράκλινες καμπίνες για μαθητές –τριες.
Μονόκλινες καμπίνες για εκπαιδευτικούς.
Ημιδιατροφή σε μπουφέ, όπως όλοι οι πελάτες του πλοίου για τους μαθητές-τριες και
τους συνοδούς καθηγητές.
Δύο διανυκτερεύσεις στην Ιταλία: σε ξενοδοχεία (Πάρμα – Μπολόνια).
Δύο διανυκτερεύσεις στη Γαλλία: σε ξενοδοχείο (Γκρενόμπλ)
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4.1 Κατηγορία καταλύματος για τις διανυκτερεύσεις εκτός πλοίου:
Ξενοδοχείο 3* και άνω σε τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές
(όχι Βοηθητικά κρεβάτια) και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Πρωινό
και ημιδιατροφή σε μπουφέ, όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου (να αναφέρονται
ονομαστικά τα ξενοδοχεία και η ακριβής τοποθεσία τους). Τα ξενοδοχεία να πληρούν
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή (θέρμανση, ζεστό νερό,
δυνατότητα σύνδεσης με Internet κ.λ.π.). Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του
ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την
διαμονή μας. Προσφορές που προτείνουν το διαχωρισμό των μαθητών –τριών σε
ξεχωριστά καταλύματα δεν θα γίνουν δεκτές. Στην προσφορά θα αναφέρεται το
περιεχόμενο του πρωινού και θα υπάρχει ενημερωτικό έντυπο του προτεινόμενου
ξενοδοχείου ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το
αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό. Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει, σε περίπτωση που
γίνει ανάδοχος της εκδρομής, να πραγματοποιήσει τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο και
να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο.
5. Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινουμένων
μαθητών και εκπαιδευτικών το οποίο θα προβλέπει:
α) Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών
εκ/κών και μεταφορά, εάν παραστεί ανάγκη
β) Ασφάλιση αστικής -επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν
έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της και
πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας μαθητών
και εκπαιδευτικών όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 της 33120/ΓΔ4/28-02-2017,
ΦΕΚ 681/τ.β/06-03-2017, στην οποία θα αναφέρονται και τα ποσά ατυχήματος που
ασφαλίζονται.
Το ταξιδιωτικό Γραφείο θα καταθέσει τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα, των
οποίων την ορθότητα και την ισχύ θα ελέγξει το σχολείο. Σε περίπτωση πτώχευσης ή
αφερεγγυότητας του πρακτορείου, πέραν των άλλων, να προβλέπεται η υποχρέωση
επιστροφής των καταβληθέντων και του επαναπατρισμού των συμμετεχόντων, στη
μετακίνηση μαθητών και εκ/κών.
6. Συνοδός - ξεναγός καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
7. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του σήματος και άδεια λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ.
8. Τα χρήματα θα δοθούν τμηματικά το 70% μέχρι την πραγματοποίηση της
εκδρομής και το 30% μετά την εκδρομή ως ποινική ρήτρα.
9. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Η
προσφορά θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
9.1. Στις προσφορές αν είναι δυνατό ,να αναφέρονται:
α) Αριθμός δωρεάν συμμετοχών μαθητών - τριών
β) Δωρεές προς το Σχολείο
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γ) Οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδρομείς ή το σχολείο
10. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, με την υπογραφή της σύμβασης
(πριν την αναχώρηση) θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο, κράτηση
δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία και κράτηση θέσεων στο πλοίο.
11. Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από πλευράς του.
12. Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής:
o Με τη σύνταξη του συμβολαίου θα ζητηθεί ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα.
o Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και ότι το λεωφορείο (να
αναγράφονται οι πινακίδες και ο αριθμός θέσεων) πληροί όλους τους όρους
ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια,
πιστοποιητικό τελευταίου ελέγχου, αναφορά παλαιότητας κ. α.)σε ισχύ.
o Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή (οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.). Επίσης να
περιέχονται: φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, τυχόν επιπλέον κόστος
αποσκευών, διόδια φόροι ή τέλη διαμονής και γενικά οποιαδήποτε
επιβάρυνση επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές των τόπων διέλευσης ή
διαμονής.
o Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση
στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες
απεργίες, εκλογές, κ.λ.π.) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των
χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
o Επίσης το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής χωρίς
αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου:
--- αν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών - τριών,
--- αν δεν εγκριθεί η μετακίνηση,
o Στην προσφορά να περιλαμβάνεται το κόστος των ξεναγών στους τόπους
επίσκεψης και των εισιτηρίων (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, περιήγηση
πόλης κ.λ.π.).
o Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται
άκυρη. Σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές
δυνατότητες των μαθητών, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να μην
προχωρήσει σε επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου.
13. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση
σχετικά με την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία.
14. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική
επικοινωνία.
15. Ποινές
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της Τροχαίας και πριν την αναχώρηση
διαπιστωθεί ότι τα πιστοποιητικά δεν επιτρέπουν την αναχώρηση του λεωφορείου,
τότε τα πρακτορείο θα υποχρεούται στην επιστροφή όλου του ποσού +20 % επιπλέον.
Θα παρακρατηθεί το 30% της συνολικής αμοιβής του πρακτορείου/ταξιδιωτικού
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γραφείου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ήταν
σύμφωνες με την επιλεγείσα προσφορά, όπως ποιότητα πρωινού, λεωφορείου,
δωματίων κλπ
16. Νομοθεσία:
 Αποφ. αρ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (Αρ. Φύλ.681)
 Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/6-32017 (Αρ. Φύλ.681)
Η Διευθύντρια
Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα ΠΕ02
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