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Τνπξηζηηθά Γξαθεία

Θέκα: « Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ γηα πελζήκεξε
εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ ζηηο Βξπμέιιεο»
Παξαθαινύληαη ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, πνπ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο, λα
εθδειώζνπλ πξόζεζε ελδηαθέξνληνο ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1. Σόπνο Πξννξηζκνύ: Βξπμέιιεο
1.1. Ηκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο
- Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο: 14 Ιαλνπαξίνπ 2020 εκέξα Τξίηε
- Ηκεξνκελία επηζηξνθήο από Βξπμέιιεο: 17 Ιαλνπαξίνπ εκέξα Παξαζθεπή.
- Ηκεξνκελία επηζηξνθήο ζηελ Πάηξα 17 ή 18 Ιαλνπαξίνπ 2020 εκέξα
Σάββαην (αλάινγα κε ηελ αεξνπνξηθή πηήζε επηζηξνθήο).
Σπλνιηθά ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ πόιε ησλ Βξπμειιώλ
1.2. Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθδξνκή
Αξηζκόο καζεηώλ 38
Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ 3
πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 41
1.3. Πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζε όηη αθνξά ηε ζπλδξνκή ηνπ Σνπξηζηηθνύ
Γξαθείνπ.
Σξίηε, 14 Ιαλνπαξίνπ 2020


Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν από Πάηξα γηα ην αεξνδξόκην «Διεπζέξηνο
Βεληδέινο» ζηελ Αζήλα.



Πηήζε γηα Βξπμέιιεο



Μεηαθνξά από ην αεξνδξόκην ησλ Βξπμειιώλ ζην μελνδνρείν κε ιεσθνξείν
κε ελδηάκεζε πεξηήγεζε ζηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ηεο πόιεο. Φξήζε
ειιελόθσλνπ μελαγνύ.



Σεηάξηε,15 Ιαλνπαξίνπ 2020



Δπίζθεςε ζην Δπξσθνηλνβνύιην (κε ιεσθνξείν)



Δπίζθεςε ζηα κνπζεία: α) Απηνθηλήηνπ β) Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη
Σηξαηησηηθήο Ιζηνξίαο



Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν (κε ιεσθνξείν)



Η ρξήζε ηνπ ιεσθνξείνπ ηελ Σεηάξηε, 15 Ιαλνπαξίνπ 2020, ζα είλαη ζηηο
09:30 π.κ. γηα ηε κεηαθνξά ζην Δπξσθνηλνβνύιην θαη ζηηο 16:00 από ην
κνπζείν απηνθηλήηνπ πξνο ην μελνδνρείν.

Πέκπηε, 16 Ιαλνπαξίνπ 2020


Δπίζθεςε κε ιεσθνξείν ζην Διιεληθό Σρνιείν Βξπμειιώλ (ε ρξήζε ή όρη
ηνπ ιεσθνξείνπ εμαξηάηαη από ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν)



Δπίζθεςε ζην Royal Museum of fine arts



Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Magritte



Μεζεκεξηαλό Φαγεηό



Η ρξήζε ηνπ ιεσθνξείνπ ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2020, ζα είλαη ζηηο 09:00π.κ.
γηα ηε κεηαθνξά ζην Διιεληθό ζρνιείν πεξαηηέξσ ρξήζε εμαξηάηαη από
ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν.

Παξαζθεπή, 17 Ιαλνπαξίνπ 2020


Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν( ε ώξα ζα θαζνξηζηεί από ηελ πηήζε
επηζηξνθήο), γηα ην αεξνδξόκην κε ιεσθνξείν. Άθημε ζην αεξνδξόκην
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ώξεο πξηλ ηελ πηήζε



Πηήζε γηα Αζήλα



Άθημε ζηελ Αζήλα



Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν γηα Πάηξα.

άββαην, 18 Ιαλνπαξίνπ 2020


Άθημε ζηελ Πάηξα

εκεηώλνπκε όηη ε ρξήζε ηνπ Λεσθνξείνπ ζηελ πόιε ησλ Βξπμειιώλ, κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ μελνδνρείνπ θηινμελίαο .

2. Μέζα κεηαθνξάο
 Λεσθνξείν γηα κεηαθίλεζε από Πάηξα πξνο αεξνδξόκην «
Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη αληηζηξόθσο.
 Αεξνπιάλν: Αζήλα- Βξπμέιιεο θαη Βξπμέιιεο- Αζήλα. Θα πξέπεη
ζηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο πηήζεο θαη ε εηαηξεία.
 Λεσθνξείν γηα ηελ κεηαθίλεζε κέζα ζηηο Βξπμέιιεο ζύκθσλα κε
ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο.
3.
Γηακνλή
Τξίθιηλα ή δίθιηλα ζε μελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό θαη κνλόθιηλα κε
πξσηλό γηα ελειίθνπο. Δπηζπκεηό είλαη ην μελνδνρείν λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή
ηνπ θέληξνπ ησλ Βξπμειιώλ.
Από ηελ ζέζε ηνπ μελνδνρείνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο πξννξηζκνύο εληόο ηεο
πόιεο, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα ηεο κεηαθίλεζεο, δύλαηαη λα
πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζηελ πόιε ησλ Βξπμειιώλ.
4.
Ξελαγόο
Σπκκεηνρή ειιελόθσλνπ μελαγνύ θαηά ηελ πεξηήγεζε ζηελ πόιε ησλ
Βξπμειιώλ ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 2010 κεηά ηελ άθημε ζηηο Βξπμέιιεο.
5. Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή.
- Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο (ππνρξεσηηθή). Τν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν
βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή
επζύλε. Υπνρξενύηαη πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην
ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο
αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ. Σηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη
κέζσ ηνπ ΗΑΤΤΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή
θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην
ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην.
- Σαμηδησηηθή αζθάιηζε (Ναη). Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
- Μέζα κεηαθνξάο :Τνπξηζηηθό ιεσθνξείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο, από
ην Νόκν, πξνβιεπόκελνπο όξνπο αζθαιείαο (ΚΤΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ
ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηόηεηαο θ.ά.).
6. Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο
Τα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα
πξέπεη λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο.
6.1 Πξνδηαγξαθέο νρεκάησλ θαη’ ειάρηζηνλ

-

-

Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο,
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΤΔΟ
Κιηκαηηζκό
Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε
Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ.
Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΤΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο
επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ
θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο.
Να αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ

6.2 Πξνδηαγξαθέο ρώξσλ δηακνλήο θαη’ ειάρηζηνλ.
- Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο
θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη
κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηελ
θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη όκνξα.
Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από ην θαηάιπκα δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Internet.
- Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα δσκάηηα
κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη
απνδεθηά. Η δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα.
7. Λόγνη απνθιεηζκνύ
δηαγσληζκνύ.

κεηά

ηελ

επηινγή

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

ηνπ

Τν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη
λα πξνζθνκίζεη, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ πέληε
εκεξώλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην.
8. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.

9. Υξόλνο, ηξόπνο θαη ηόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ κέρξη
θαη ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2019 ζηηο 12.30 κ.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email δε γίλνληαη δεθηέο. Πέξαλ ηεο
εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ
ζα γίλεηαη δεθηή.
10. Υξόλνο θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2019 θαη ώξα 13.15
κ.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή.
11. Γηαδηθαζία πνπ επειέγε γηα ηελ αλάζεζε
Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο κε πνηνηηθά θξηηήξηα.
12. Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ πξνζθνξά
Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:


Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο
επζύλεο ζε ηζρύ & Υ.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 νξγαλσκέλνπ 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, δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε
επηβάξπλζε επηβάιιεηαη από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο.
 Υπεύζπλε δήισζε όηη ην Ταμηδησηηθό 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.
Τν Σρνιείν 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 Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.
13. Ιζρύνπζα λνκνζεζία
Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ
ΦΔΚ 681 ηΒ/2017
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