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 ΘΔΜΑ: «Πποκήπςξη  εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιωηικών 
ςπηπεζιών ζηα πλαίζια ηηρ πενθήμεπηρ μαθηηικήρ εκδπομήρ ηος 5ος 
ΓΔΛ Πάηπαρ ζηην Θεζζαλονίκη »  

 
 Σν 5ν Γεληθό Ιύθεην Πάηξαο, δηνξγαλώλεη πενθήμεπη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ 
Θεζζαλονίκη.  
 Ημεπομηνία εκδπομήρ: από Γεςηέπα 12 Φεβποςαπίος  έωρ και Παπαζκεςή 16 
Φεβξνπαξίνπ 2018. 
 Απιθμόρ ςμμεηεσόνηων : 

 Καζεηέο 46  
 πλνδνί εθπαηδεπηηθνί 3 
 πλνιηθόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ 49 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ - Πποοπιζμόρ :  

 Πάηξα – Θεζζαινλίθε – Πάηξα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηε Θεζζαινλίθε ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ηνπηθέο εθδξνκέο. 
 ΓΔΤΣΔΡΑ  12-2-2018   ώπα 06.30΄ Ανασώπηζη από ην ρώξν ηνπ  ζρνιείνπ, ζηάζε 

ζηελ ΑΚΦΗΙΟΥΗΑ- Κέηζνβν (θαγεηό).  Άθιξη ζην μελνδνρείν ώξα 18.00΄ πεξίπνπ.  
 ΣΡΙΣΗ 13-2-2018 Δπίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Πέιιαο - πεγέο ΠΟΕΑΡ θαη 

Θαηαξξάθηεο ηεο Έδεζζαο.  
 ΣΔΣΑΡΣΗ   14-2-2018 Δπίζθεςε ζηνλ Άγην Γεκήηξην – Ρνηόληα - Αξραηνινγηθό κνπζείν 

ηεο πόιεο. 
 ΠΔΜΠΣΗ   15-2-2018  Δπηαπύξγην – Cosmos – Δζηία Δπηζηεκώλ – Ιεπθόο Πύξγνο. 
 ΠΑΡΑΚΔΤΗ  16-2-2018: Αλαρώξεζε από Θεζζαινλίθε πεξίπνπ ώξα 09:00΄ π. κ κε 

ζηάζη ζηη Βεπγίνα γηα επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, ζηάζε ζηα Ησάλληλα  θαη 
άθιξη ζηελ Πάηξα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πεξίπνπ ώξα 21:30΄ μμ. 

 Μέζα μεηαθοπάρ:  Λεωθοπείο κε άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ην 2000, ηo νπνίo ζα 
πιεξεί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 Σα ιεσθνξεία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο όιεο ηηο ώξεο θαη ζα 
κεηαθηλνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.  
Γιαμονή ζε Ξενοδοσείο θαηεγνξίαο όρη θαηώηεξε ησλ 3 αζηέπων ( *** ) κε πξσηλό, θνληά ζην 
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θέληξν ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ μελνδνρείνπ, ζην 
πεξηερόκελν ηνπ παξερόκελνπ πξσηλνύ θαη ζηελ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην θέληξν ηεο πόιεο. 
Σα δσκάηηα πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα (θπξίσο) θαη ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (ίζσο θαη κεξηθά 
δίθιηλα) θαη 3 κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  
Ξεναγόρ: Ζ αλάγθε  γηα μελάγεζε ζα θξηζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη 
ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ. 
 Γεύηεπορ Οδηγόρ: Σν πξαθηνξείν λα έρεη πξνλνήζεη γηα ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο ησλ 
καζεηώλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα έρεη θαιπθζεί ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ νδεγνύ.  
 Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ 
 Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ ΠΓ 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. Αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ 
ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.   
 Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ 
 Σo λεωθοπείο πος θα σπηζιμοποιηθεί θαη νη ρώξνη δηακνλήο πξέπεη λα πιεξνύλ θαη 
ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  
 Πποδιαγπαθέρ οσημάηων καη΄ ελάσιζηο 
 Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΘΣΔΟ. 
 Θιηκαηηζκό  
 Κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε  
 Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ 
 Λα απνζηαινύλ όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα:  

1. άδεηα θπθινθνξίαο,  
2. ΘΣΔΟ,  
3. άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ,  
4. Γειηίνπ Θαηαιιειόηεηαο,  
5. αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 Πποδιαγπαθέρ σώπων διαμονήρ καη΄ ελάσιζηο 
 Οη ρώξνη δηακνλήο λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο 
ησλ δσκαηίσλ θαη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Internet. Γε θα γίνοςν δεκηέρ οι 
πποζθοπέρ πος πποηείνοςν ηην καηάημηζη ηων μαθηηών ζε δηαθνξεηηθά 
θαηαιύκαηα. 

 Ζ δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη θαηά θαλόλα ζε ηξίθιηλα θαη θαη εμαίξεζε ζε 
δίθιηλα, ή ηεηξάθιηλα δσκάηηα θαη ησλ ζπλνδώλ ζε κνλόθιηλα. 

 Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή ηος πποζωπινού αναδόσος ηος 
διαγωνιζμού 
 Σν Σαμηδησηηθό Γξαθείν ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη λα πξνζθνκίζεη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ, ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην. 
 Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ  
 Όια ηα Σαμηδησηηθά Γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία . 
Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών 
 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, κέρξη ηελ Παπαζκεςή 15/12/2017 και ώπα 10:00 μ.μ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ. 



Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε e-mail δελ γίλνληαη  δεθηέο. 
Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών  
 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη  ΠΑΡΑΚΔΤΗ 15/12/2017 και ώπα 12 
μ.μ. ζην Γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ  ζρνιείνπ.  
 Γιαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη  
 Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζπλαξηήζεη άιισλ 
πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο θα επιλεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο 
πξνζθνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο.  
 
 Ρήηπα ζςμμεηοσήρ 
 Ζ εμόθιεζε ηεο εθδξνκήο ζα γίλεη έσο ηξείο κέξεο κεηά ηελ επηζηξνθή θαη κέρξη ηνπ 
πνζνύ ηνπ 20% ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο. 
 Aπνδείμεηο αλά καζεηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).  
 Γιεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά  
 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο ζπλνιηθά θαη αλά 

άηνκν θαη ην Πξαθηνξείν είλαη ππνρξεσκέλν γηα ηελ έθδνζε λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ. 
 ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πνζά αηπρήκαηνο πνπ 

αζθαιίδνληαη. 
 Σα δηόδηα ζα πξέπεη λα  πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά.  
 Ζ αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. 
 Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ 

έρεη ιήμεη. 
 Σν 5ν ΓΔΙ , αλ νη πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, κπνξεί 

λα κελ πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ. 
 ν 5ν ΓΔΙ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ ζνβαξήο αηηίαο (απεξγίεο, 

θαθνθαηξία, θηι) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ. 
 Ζ παξνύζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (www.dide.ach.sch.gr).  
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