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Γραφεία Γενικού Τουρισμού
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε.
Αχαΐας)

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς
για μετακινήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής
Κινητικότητας KA1 – Erasmus+ 2019(Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης) με κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062415

Έχοντας υπόψη
1) τις διατάξεις της υπ. αρ. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681/06.03.2017 τ. Β’) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ με θέμα
«Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
2) το υπ. αρ. Φ.23.1/489/18.01.2017 έγγραφο της ΔΔΕ Αχαΐας με θέμα «Υπενθύμιση σε θέματα εκδρομών»
3) το υπ. αρ. Φ.50/3950/30.03.2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης
εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»
4) το υπ. αρ. 14987/04.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας με θέμα «Μετακίνηση
Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα»
5) την υπ. αρ. 2019-1-EL01-KA102-062415 Σύμβαση Επιχορήγησης για Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας
ΚΑ1 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μεταξύ του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας, για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο:
<<Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ σε καινοτόμο θέμα : Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο >>.
6) την υπ. αρ. 07/25.10.2017 πράξη της Δ/ντριας 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας περί συγκρότησης επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών και επιλογής του Τουριστικού Γραφείου που θα αναλάβει τις παραπάνω
μετακινήσεις

το 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής
(1), για την πραγματοποίηση μετακινήσεων στην ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας KA1 – Erasmus+ 2019 (Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης) με κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062415και τίτλο :<< Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ σε
καινοτόμο θέμα : Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο >>, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού
είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικής και ποιοτικής προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο
προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο
γραφείο της Διευθυντρίας του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 1-ΚΟΥΚΟΥΛΗ 26335, Πάτρα) με την ένδειξη
«υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Erasmus+» κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 20/01/2020 και
ώρα 13:00 έως και Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 14:00 το μεσημέρι. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν
α) προσωπικά ή β) με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να έχει διασφαλιστεί από τον προσφέροντα ότι θα έχουν
παραληφθεί από τη Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας έως τη Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 14:00 το
μεσημέρι. Δεν γίνονται δεκτές αποστολές με e-mail ή fax. Προσφορές οι οποίες θα φθάσουν στο 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας
μετά το πέρας της ως άνω καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών εάν σε
αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο
με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα καταθέτει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει α) ότι
κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου) και β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.
Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (2η ροή) από Σάββατο 07/03/2020 μέχρι
Κυριακή 22/03/2020 με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων (14) μαθητών και δύο (2) + δύο (2) καθηγητών (δύο την
πρώτη εβδομάδα και δύο τη δεύτερη εβδομάδα). Συγκεκριμένα:

Προορισμός:
Ημερομηνία Αναχώρησης:
Ημερομηνία Επιστροφής:
Αριθμός Συμμετεχόντων:
Μεταφορικά Μέσα:

Στοιχεία Μετακίνησης 1ης Ροής
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Σάββατο 7 Mαρτίου 2020
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020
16 (14 μαθητές για 2 εβδομάδες και 2+2 καθηγητές από 1 εβδομάδα)
λεωφορείο και αεροπλάνο

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς για Λεωφορείο στην Ελλάδα
Λεωφορεία για 16 για τις παρακάτω διαδρομές:
α) Πάτρα (από το 1ο ΕΠΑΛ) – Αθήνα (στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος),
β) Αθήνα (από Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) – Πάτρα (στο 1ο ΕΠΑΛ),

Σάββατο 07/03/2020
Κυριακή 22/03/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα λεωφορεία πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα
οδηγού, κλπ) ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.
Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση – υπεύθυνη
δήλωση ότι όλα τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές
και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δελτία καταλληλότητας. Στην υπεύθυνη
δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο αριθμός θέσεων των λεωφορείων. Επίσης,
σύμφωνα με τη σχετική (2) πρέπει να επισυνάπτονται η Άδεια Κυκλοφορίας, ο Έλεγχος ΚΤΕΟ και το
Ασφαλιστήριο του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί.
Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς για Αεροπλάνο
2η ΡΟΗ Αεροπορικά εισιτήρια για 14 άτομα για τις παρακάτω διαδρομές:
α) Αθήνα (Ελευθέριος Βενιζέλος) – Βαρκελώνη (Διεθνές Αεροδρόμιο),
β Βαρκελώνη (Διεθνές Αεροδρόμιο) – Αθήνα (Ελευθέριος Βενιζέλος),

Σάββατο 07/03/2020
Κυριακή 22/03/2020
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Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα για τις παρακάτω διαδρομές:
α) Αθήνα (Ελευθέριος Βενιζέλος) – Βαρκελώνη (Διεθνές Αεροδρόμιο),
β Βαρκελώνη (Διεθνές Αεροδρόμιο) – Αθήνα (Ελευθέριος Βενιζέλος),
Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα για τις παρακάτω διαδρομές:
α) Αθήνα (Ελευθέριος Βενιζέλος) – Βαρκελώνη (Διεθνές Αεροδρόμιο),
β) Βαρκελώνη (Διεθνές Αεροδρόμιο) – Αθήνα (Ελευθέριος Βενιζέλος),

Σάββατο 07/03/2020
Κυριακή 15/03/2020

Σάββατο 14/03/2020
Κυριακή 22/03/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην προσφορά πρέπει α) να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων και οι επίναυλοι
καυσίμων καθώς και το τυχόν επιπλέον κόστος μεταφοράς αποσκευών, β) να αναφέρεται η αεροπορική
εταιρία και οι ακριβείς ώρες πτήσεων, γ) να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός αποσκευών και οι αντίστοιχες
προδιαγραφές βάρους και διαστάσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή και καθηγητή χωρίς χρέωση τόσο
για check-in όσο και ως χειραποσκευή και δ) να αναφέρονται οι ακριβείς ώρες αναμονής σε περίπτωση που
χρειαστεί αλλαγή πτήσης σε ενδιάμεσο αεροδρόμιο. Οι πτήσεις πρέπει να επιδιωχθεί να γίνονται από την
ίδια αεροπορική εταιρεία αυθημερόν και αν υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις αυτές να είναι στο μέτρο του
δυνατού ολιγόωρες. Κατά την αξιολόγηση εκτός από την οικονομικότερη προσφορά θα ληφθούν υπόψη και
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πτήσεων (ώρες αναχώρησης και άφιξης, απευθείας πτήσεις, ώρες
ενδιάμεσης αναμονής, αποσκευές και αντίστοιχο δωρεάν βάρος, εθνικότητα αεροπορικής εταιρίας και
δυνατότητα επικοινωνίας των μαθητών στην ελληνική γλώσσα, κτλ).

Παρατήρηση: τα έξοδα για τα ενδιάμεσα αεροπορικά εισιτήρια λόγω αλλαγής των δύο καθηγητών (14/03/2020
και 15/03/2020) καθώς και τα έξοδα για τα δύο μονόκλινα την ημέρα της αλλαγής (14/03/2020) θα καλυφθούν
από ιδίους πόρους.
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Επιπλέον Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς
Στην προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται:
α) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (αστικής-επαγγελματικής ευθύνης) σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου να
παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων
και του επαναπατρισμού των μαθητών και των καθηγητών που συμμετέχουν στην μετακίνηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιλογή της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν το συμβόλαιο
για την παραπάνω κάλυψη. Στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρονται α) ο αριθμός συμβολαίου, β) τα
ονόματα των συμβαλλομένων μερών, γ) η ημερομηνία, δ) η διάρκεια και ο προορισμός της
μετακίνησης και ε) αναλυτική ονομαστική κατάσταση των ασφαλισμένων μαθητών και καθηγητών.
Για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να
αναφέρεται και ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού.
β) Η τελική συνολική τιμή της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αλλά και ο
επιμερισμός της ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
γ) Οι γενικοί όροι συμμετοχής στην μετακίνηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, η
επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να μην προχωρήσει σε επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου ή να προχωρήσει σε
αξιολόγηση μόνο μερικών από τα προαναφερόμενα (π.χ. μόνο ξενοδοχείο).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας
τη Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 14:30. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη α) το οικονομικό ύψος της
προσφοράς, β) η ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη και γ) οι τυχόν ποιοτικές
διαφοροποιήσεις – πρόσθετες παροχές των προσφορών. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί
σε πρακτικό και το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Διευθύντρια του
σχολείου. Σύμφωνα με τη σχετική (1), το πρακτικό επιλογής, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τ την
Διευθύντρια σε κάθε συμμετέχοντα ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός τριών (3) ημερών από τη
σύνταξή του. Οι τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατίθενται στο 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ
29/01/2020 και ώρα 10:00 το πρωί. Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται
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η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού
(ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών για κάθε
υπηρεσία που θα παρέχει στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά αιτία άρνησης καταβολής
αντιτίμου από πλευράς του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας.
Τρόπος Πληρωμής
Θα δοθεί προκαταβολή 50% όταν αυτή καταβληθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο
1ο ΕΠΑΛ Πάτρας σύμφωνα με τη σχετική (5). Η εξόφληση θα γίνει με την εκκαθάριση του
προγράμματος από το ΙΚΥ και όχι αργότερα από τα τέλη Αυγούστου 2020.
Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (www.dide.ach.sch.gr).

Η Διευθύντρια

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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