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ΘΕΜΑ: Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιωηικών ςπηπεζιών ζηο πλαίζιο  

ηηρ επηαήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ μεηακίνηζηρ ηος ΓΕΛ Κ. Ασαΐαρ ζηην Πολωνία  

 

1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ 

 Ο δηεπζπληήο ηνπ ΓΔΛ Κ. Αραΐαο πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο 

ζύκθσλα κε ηελ 33120/ΓΓ4/2017 Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 681/η. Β ́/06-03-2017, γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ζην Ρδεζδόθ (Rzeszow) ηεο Πνισλίαο 2 εθπαηδεπηηθώλ θαη 3 καζεηώλ ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ΚΑ229 κε ηίηιν: ‘Fit for life’. 

 

2. Πποδιαγπαθέρ 

 2.1 Ημεπομηνίερ διεξαγωγήρ: 

Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο: Σεηάξηε, 27 Ννεκβξίνπ 2019 

Ηκεξνκελία επηζηξνθήο: Σξίηε, 3 Γεθεκβξίνπ 2019 

 2.2 Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων ζηην εκδπομή: 

Αξηζκόο καζεηώλ: 3 

Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ: 2 

Αξηζκόο θεδεκόλσλ: 0 

πλνιηθόο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 5 

 2.3 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιωηική 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 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. 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. 

 Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. Η πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ Πξόζζεηε Αζθάιηζε 

θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο όπσο  ζπληζηάηαη από ηελ ΓΓΔ. 

 

3. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

4. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ  κέρξη θαη ηηο Γεπηέξα 21 

Οθησβξίνπ ώξα 12.00. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία 

πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 



5. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο  Γεπηέξα   21 Οθησβξίνπ θαη ώξα 13.00 ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή. 

 

6. Διαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη  

Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. 

Σα πνηνηηθά θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ηηο ώξεο αλαρώξεζεο θαη άθημεο (επηζπκεηή ε πξηλ 

ηεο κεζεκβξίαο αλαρώξεζε από Αζήλα θαη ε κεηά ηεο κεζεκβξίαο άθημε ζηελ Αζήλα), ηηο πηζαλέο ώξεο 

ελδηάκεζεο αλακνλήο, ηελ ελαιιαγή κεηαθνξηθώλ κέζσλ (επηζπκεηόο ν κηθξόηεξνο αξηζκόο αιιαγώλ), θαζώο 

θαη ην βάξνο ησλ απνζθεπώλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ ηειεθσληθά από ηνλ δηεπζπληή  ηνπ ζρνιείνπ. 

 

7. Διεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

Η πξνζθνξά δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηνλ πξννξηζκό εάλ 

δηαθνξνπνηνύλ ζεκαληηθά ην θόζηνο, μερσξηζηά απνζαθεληζκέλεο (πρ άθημε ζηελ Κξαθνβία θαη 

κεηαθνξά κε ηξαίλν ζηελ Rzeszow) θαη ηηκνινγεκέλεο. 

 

Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε 

ηζρύ & Τ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη 

μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο ηζρύνο ηεο. 

 Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή 

αλαθνξά ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. 

 Σε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ αιιά θαη ηελ επηβάξπλζε αλά καζεηή. Οη παξαπάλσ ηηκέο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ην Φ.Π.Α. θαη λα πεξηέρνληαη: Φόξνη αεξνδξνκίσλ, 

επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρόλ επηπιένλ θόζηνο κεηαθνξάο απνζθεπώλ, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο 

θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ 

δηέιεπζεο ή δηακνλήο. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 

Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ όια ηα θξηηήξηα θαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έληππα, ζα 

απνξξίπηνληαη. 

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ 

καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, 

θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

 

Α. Ψήληαο   
 


