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1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΩΝ
Γιεύθςνζη: Έλ. ηπαηιώηος και Αγ. οθίαρ, 26223 Πάηπα
Σηλέθωνο:
2610-422250
FAX:
2610-422250
e- mail: 1gympatr@sch.gr

Πξνο:

Γραφεία Τουρισμού

Θέμα: « Αλαθνηλνπνίεζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε, δηακνλή θαη επηζηξνθή καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνο
θαη απφ ΜΟΝΑΥΟ »
Πξνζθαινχληαη ηα Γξαθεία Γεληθνχ Σνπξηζκνχ κε εηδηθφ ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ
EOT ζε ηζρχ, λα θαηαζέζνπλ ζην 1o ΓΤΚΛΑΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα κεηάβαζε
θαη δηακνλή καζεηψλ ζην ΚΟΛΑΥΟ κέρξη ηελ ΠΔΜΠΣΗ 13 Φεβποςαπίος 2020 και ώπα
12:30.
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή ηαρπδξνκηθά, αξθεί λα
δηαζθαιηζηεί φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην 1ν Γπκλάζην Παηξψλ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία
θαη ψξα. Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ ηελ ΠΔΜΠΣΗ 13 Φεβποςαπίος 2020 και ώπα
13:15. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα απνζηαινχλ κε e-mail ή fax.
Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων/ζών ζηην εκδπομή
Αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ: 27 ( ± 3)
Αξηζκφο ζπλνδψλ-εθπαηδεπηηθψλ: 3
πλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ: 30 ( ± 3)
Ζ εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί νδηθψο – αθηνπιντθψο ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ελδεηθηηθφ
πξφγξακκα.
1η ημέπα: ΑΒΒΑΣΟ 25- 04- 2020
Αλαρψξεζε απφ ην ιηκάλη Πάηξαο- Γηαλπθηέξεπζε ζην πινίν
2η μέπα ΚΤΡΙΑΚΗ 26- 04- 2020
Άθημε ην κεζεκέξη ζηελ Αλθφλα - Αλαρψξεζε γηα Βεξφλα ή Σξέλην κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο - άθημε
θαη δηαλπθηέξεπζε ζηελ επηιεγείζα πφιε.
3η μέπα ΓΔΤΣΔΡΑ 27- 04- 2020
Σν πξσί αλαρψξεζε γηα Κφλαρν - Άθημε ζην Κφλαρν - Δπίζθεςε ζην Ληαράνπ – Σν απφγεπκα
πεξηήγεζε ζε ηζηνξηθά ζεκεία ηεο Πφιεο - Γηαλπθηέξεπζε ζηε πφιε.

4η μέπα ΣΡΙΣΗ 28- 04- 2020
Σν πξσί επίζθεςε ζην 1ν Γπκλάζην Κνλάρνπ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο - ην
απφγεπκα ζπλάληεζε κε ππεχζπλνπο θνξείο ηεο νκνγέλεηαο - επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο δηαλπθηέξεπζε ζηε πφιε.
5η μέπα ΣΔΣΑΡΣΗ 29-04 -2020
Σν πξσί επίζθεςε ζην Σερλνινγηθφ Κνπζείν Κνλάρνπ θαη ζηνλ Εσνινγηθφ θήπν – αλαρψξεζε ην
απφγεπκα απφ Κφλαρν γηα Βεξφλα - Άθημε θαη δηαλπθηέξεπζε ζηελ επηιεγείζα πφιε.
6η μέπα ΠΔΜΠΣΗ 30 -04 -2020
Σν πξσί μελάγεζε ζηε Βεξφλα - αλαρψξεζε απφ Βεξφλα γηα Αλθφλα - Άθημε ην κεζεκέξη ζηελ
Αλθφλα- Γηαλπθηέξεπζε ζην πινίν
7η μέπα ΠΑΡΑΚΔΤΗ 01 -05 -2020:
Άθημε ην απφγεπκα ζην Ιηκάλη ηεο Πάηξαο- Δπηζηξνθή ζην ρνιείν

Σν αλαιπηηθφ θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί ζε ζπκθσλία κε ην γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθδξνκή.
Απαξαίηεηε ε παξνπζία ζπλνδνχ – μελαγνχ.
1. Μεηακίνηζη
Κεηαθνξηθά κέζα:


Έλα ιεσθνξείν γηα κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ηνλ πξννξηζκφ καο.



Δπηβαηηθφ πινίν γξακκήο γηα κεηαθίλεζε απφ Πάηξα γηα Αλθφλα θαη αληίζηξνθα. Ζ
επηβεβαίσζε ηεο αθηνπιντθήο εηαηξείαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε.

Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ ζα γίλνληαη κε ιεσθνξείν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινχο κεηαθίλεζεο
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κε δχν έκπεηξνπο νδεγνχο. Σν
ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, θιηκαηηζκφ, επαξθείο ρψξνπο
απνζθεπψλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα φπσο:
άδεηα θπθινθνξίαο
έιεγρνο ΘΣΔΟ
άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο Σν
ιεσθνξείν ζα είλαη δηαζέζηκν γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο

ππνδείμεηο

ηνπ/ηεο αξρεγνχ ηεο εθδξνκήο θαη κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Οη καζεηέο/ηξηεο ζα
κεηαθηλνχληαη κε ην ίδην ιεσθνξείν, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη απφ ην ζρνιείν θαη ζα επηζηξέςεη ζην
ηέινο ηεο εθδξνκήο ζην ζρνιείν. Γιώποθο και mini bus δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά απφ ην ζρνιείν.

Απαξαίηεηε ε χπαξμε δεχηεξνπ νδεγνχ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηελ πξνζθνξά ζα
αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη φρη ε πξψηε θπθινθνξία ζηελ
Διιάδα

2. Γιανςκηέπεςζη
Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεχζεηο:
Γύο δηαλπθηεξεχζεηο ελ πισ: Πάηξα – Αλθφλα θαη αληίζηξνθα.
Γίθιηλεο, ηξίθιηλεο, ηεηξάθιηλεο θακπίλεο γηα καζεηέο/ηξηεο.
Κνλφθιηλεο θακπίλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο.
Ζκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ, φπσο φινη νη πειάηεο ηνπ πινίνπ γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ηνπο
ζπλνδνχο θαζεγεηέο.
Γύο δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ Ηηαιία: ζε μελνδνρεία (ΗΣΑΙIΑ ). Γύο δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Γεξκαλία: ζε
μελνδνρείν (Κφλαρν- θαηά πξνηίκεζε πιεζίνλ ζην 1ν Γπκλάζην Κνλάρνπ). Θαηεγνξία θαηαιχκαηνο
γηα ηηο δηαλπθηεξεχζεηο εθηφο πινίνπ:
Ξενοδοσείο 3* θαη άλσ ζε ηξίθιηλα ή δίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε θαλνληθά –
νκνηφκνξθα θξεβάηηα (φρη βνεζεηηθά - ξάληδα) θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο/ηηο ζπλνδνχο
εθπαηδεπηηθνχο. Πξσηλφ θαη εκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ*, λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ηα μελνδνρεία
θαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπο). Σα μελνδνρεία λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα
ζσζηή δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Internet θ.ι.π.). Όινη νη
θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία
θαηά ηελ δηακνλή καο. Πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε
μερσξηζηά θαηαιχκαηα δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ
πξνηεηλφκελνπ μελνδνρείνπ ή ε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη λα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν
ηνπ πξσηλνχ θαη ηνπ γεχκαηνο ή δείπλνπ (εκηδηαηξνθή). Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη, ζε
πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη
λα πξνζθνκίζεη εληφο ηξηψλ εκεξψλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην.
*λα δνζνχλ δχν ηηκέο, κία κε εκηδηαηξνθή θαη κία κφλν κε πξσηλφ
Γ. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
Γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ απηψλ, ζαο γλσζηνπνηνχκε ηα εμήο :
1. Καηάθεζη πποζθοπών:
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζθξαγηζκέλεο ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 1ος Γςμναζίος
Παηπών κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 06/2/2020 θαη ψξα 12.30. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email ή
fax δελ γίλνληαη δεθηέο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο,
θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή.
2. Έγγπαθα
2.1 πκβφιαην νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αζθάιηζεο φισλ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν ζα πξνβιέπεη:

α) Γηαζθάιηζε πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηψλ θαη ζπλνδψλ εθ/θψλ θαη
κεηαθνξά, εάλ παξαζηεί αλάγθε
β) Αζθάιηζε αζηηθήο -επαγγεικαηηθήο επζχλεο δηνξγαλσηή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε φηη θαιχπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί
ην φξην ηεο ηζρχνο ηεο θαη πξφζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμφδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ε
αζζέλεηαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 13 ηεο 33120/ΓΓ4/28-022017, ΦΔΘ 681/η.β/06-03-2017, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη ηα πνζά αηπρήκαηνο πνπ
αζθαιίδνληαη. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πξαθηνξείνπ, πέξαλ ησλ άιισλ,
λα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ θαη ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ζηε κεηαθίλεζε καζεηψλ θαη εθ/θψλ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, φηη δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη
ζε ηζρχ θαζψο θαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζήκαηνο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ EOT ζε
ηζρχ.
Γ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζχκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζε ηζρχ &
Τ.Γ φηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο θαιχπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην
φξην ηεο ηζρχνο ηεο.


Πξφζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμφδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή
αλαθνξά ζηα αζθαιηδφκελα πνζά.

 Σε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ αιιά θαη ηελ επηβάξπλζε αλά καζεηή. Οη
παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ην Φ.Π.Α. θαη λα πεξηέρνληαη:
 Φφξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρφλ επηπιένλ θφζηνο κεηαθνξάο απνζθεπψλ,
δηφδηα, θφξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη απφ ηηο ηνπηθέο
αξρέο ησλ ηφπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο. ηελ πξνζθνξά επίζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην
θφζηνο ησλ μελαγψλ ζηνπο ηφπνπο επίζθεςεο θαη ησλ εηζηηεξίσλ (κνπζεία , αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, πεξηήγεζε πφιεο θ.ι.π.), εθφζνλ ρξεηαζηνχλ.
 Τπεχζπλε δήισζε φηη ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν
βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη φηη ην ιεσθνξείν (λα αλαγξάθνληαη νη πηλαθίδεο θαη ν αξηζκφο ζέζεσλ)
πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο ΘΣΔΟ,
άδεηα, πηζηνπνηεηηθφ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηφηεηαο θ.α.) ζε ηζρχ.
 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
 Σελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο νξηζζείζεο
εκεξνκελίεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο (κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ, κε έγθξηζεο ηεο
κεηαθίλεζεο ή ιφγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηψλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλφξσλ, θιπ))
ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνχ Γξαθείνπ.

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και σωπίρ ηα απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά
ένηςπα, θα αποππίπηονηαι.


Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο, αθφκα θη αλ έρεη ππνγξαθεί
ε ζχκβαζε, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή
ιφγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηψλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλφξσλ, θιπ) ρσξίο
απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνχ Γξαθείνπ.



Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ
εθδξνκή απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία.



Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία.



Σα σπήμαηα θα δοθούν ημημαηικά ηο 70% μέσπι ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ
εκδπομήρ και ηο 30% μεηά ηην εκδπομή ωρ ποινική πήηπα.



Ο δηαγσληζκφο ζα είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. Ζ πξνζθνξά ζα
ζπλνδεχεηαη κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.



Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (πξηλ ηελ
αλαρψξεζε) ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν, θξάηεζε δσκαηίσλ ζηα πξνηεηλφκελα
μελνδνρεία θαη κπάηηζη θέζεων ζηο πλοίο.



Η αξιολόγηζη θα γίνει ζύμθωνα με ηο άπθπο 13 ηηρ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/6-3-2017
(Απ. Φύλ.681)

Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ
Καξθέα Υξ.
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