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Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών 
οργανωμένου ταξιδίου για 4ήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση – 

επίσκεψη μαθητών 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας  στο Κ.Π.Ε Φλώρινας  
 

 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρούσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών οργανωμένου 

ταξιδίου για την εκπαιδευτική μετακίνηση – εκδρομή ομάδας μαθητών του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας 

στο Κ.Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο υλοποιούμενων Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.  
 

2. Προδιαγραφές 

2.1 Ημερομηνίες διεξαγωγής της μετακίνησης  

Ημερομηνία αναχώρησης 10/03/2018 ημέρα Σάββατο. 

Ημερομηνία επιστροφής 13/03/2018 ημέρα Τρίτη. 

Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 
Αριθμός μαθητών 30  

Αριθμός συνοδών-καθηγητών 4. 

Αριθμός κηδεμόνων 0  

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών 34  

2.2 Πρόγραμμα της μετακίνησης   

 1η ημέρα Σάββατο 10-03-2018 

Αναχώρηση από 7 ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ώρα  07:15 

Άφιξη στους καταρράκτες της Έδεσσας 14:00 (με σύντομη ενδιάμεση στάση  για 

καφέ) Περιήγηση σύντομο γεύμα 

Αναχώρηση για Λουτρά Πόζαρ 16:30 

Άφιξη στα Λουτρά Πόζαρ 17:00. 

Αναχώρηση για το ξενοδοχείο στο Λουτράκι 19:00.Τακτοποίηση 

Έξοδος για περιήγηση και δείπνο σε κοντινό χωριό ή στο ίδιο μέρος. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο διανυκτέρευση. 

 2η ημέρα Κυριακή 11-03-2018 

Πρωινό 08:30 στο ξενοδοχείο .Αναχώρηση στις 09:00 για Αγραπιδιές 

Άφιξη 10:30 στο καταφύγιο του Λύκου (Αρκτούρος ).Προγραμματισμένη ξενάγηση 

στις 11:00 στο καταφύγιο του Λύκου και στην Νίκειο Σχολή και ενδεχομένως στο 

καταφύγιο της Αρκούδας 

Αναχώρηση 14:00 για το χωριό Νυμφαίο .Περιήγηση γεύμα. 

Αναχώρηση για Φλώρινα 18:00.Τακτοποίση στο ξενοδοχείο. 

Έξοδος για περιήγηση και δείπνο στην Φλώρινα στις 21:00.Επιστοφή στο ξενοδοχείο 

διανυκτέρευση. 
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3η ημέρα Δευτέρα 12-03-2018 

Πρωινό  στο ξενοδοχείο 08:00 και αναχώρηση στις 09:00 για Πρέσπες. Υλοποίηση 

του προγράμματος <<Ταξίδι στην χώρα των Λιμνών>> .Επίσκεψη στις Πρέσπες ,Αγιο 

Αχίλλειος , Ψαράδες .Γεύμα 

Αναχώρηση στις 17:00 για το ξενοδοχείο. Ξεκουραση. 

Έξοδος για δείπνο διασκέδαση στην Φλώρινα στις 21:00 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση. 

4 ημέρα Τρίτη 13-03-2018 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 08:00. Αναχώρηση στις 09:00 για Σιάτιστα 

Άφιξη στην Σιάτιστα στις 11:30 .Περιήγηση γεύμα. 

Αναχώρηση από  Σιάτιστα στις 14:00για την πόλη των Ιωαννίνων. 

Άφιξη στα Ιωάννινα στις 16:00 για καφέ και περιήγηση 

Αναχώρηση στις 18:00 για Πάτρα με μικρή  ενδιάμεση στάση. 

Άφιξη στην Πάτρα στις 21:00 στον χώρο του σχολείου. 
 

2.3 Μέσα μεταφοράς 

Λεωφορείο (πούλμαν) σε άριστη κατάσταση.  
 

2.4 Διαμονή 

Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων  με πρωινό. Στις 10-03-2018 διαμονή στο Λουτράκι 

(Αριδαίας). Στις 11-03 και12-03-2018 διαμονή στην Φλώρινα. Τα δωμάτια πρέπει να 

είναι τρίκλινα/δίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς  
 

2.5 Ξεναγός 

Δεν απαιτείται  
 

2.6 Δεύτερος Οδηγός* 

Δεν απαιτείται  
 

2.7 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο 

βάσει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική-

επαγγελματική ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωση της 

μετακίνησης, να καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής  ευθύνης σε ισχύ. 

Στη συνέχεια το σχολείο θα διασταυρώσει μέσω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα 

στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο γραφείο που 

αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται 

έκπτωτο. 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση. Απαιτείται ταξιδιωτική ασφάλιση κάλυψης  εξόδων σε 

περίπτωση ατυχήματος – ασθενείας των συμμετεχόντων για όλη την διάρκεια του 

ταξιδιού  
 

3 Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τό όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά πρέπει να πληρεί κατ’ ελάχιστον 

τις παρακάτω προδιαγραφές. 
 

3.1 Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον 

Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κειμένη 

νομοθεσία προδιαγραφές, όπως έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, έλεγχο ΚΤΕΟ, 

άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο οχήματος, επαγγελματική άδεια και έγγραφα 

οδηγού κλπ, ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Μαζί με την προσφορά στον ίδιο φάκελο πρέπει μα επισυναφθεί 

Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση ότι το λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί καλύπτει τις 

παραπάνω προδιαγραφές και διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δελτία 

καταλληλότητας που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες των μετακινήσεων.  

Ειδικότερα:  

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 
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• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ 

κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων  
 

3.2 Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 

 Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, 

ζεστό νερό και μπάνιο εντός των δωματίων. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές 

που προτείνουν τη κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά καταλύματα, 

ακόμα και αν είναι όμορα. Επίσης να προσφέρεται από το  κατάλυμα 

δυνατότητα σύνδεσης με Internet.  

• Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε δίκλινα, ή τρίκλινα δωμάτια με 

κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια(ράντζα) δεν είναι 

αποδεκτά. Η διαμονή των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια. 
 

4 Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος του ταξιδίου  να έχει 

οριστικοποιήσεις τις κρατήσεις των δωματίων στο ξενοδοχείο  και να προσκομίσει, εντός 

3 τριών ημερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 
 

5 Δικαίωμα συμμετοχής 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
 

6 Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του διευθυντή του 7ου 

ΕΠΑ.Λ. Πάτρας (οδός Ν Εγγονόπουλου και Κ. Καβάφη Κουκούλι Πάτρα) με την ένδειξη 

«Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών Μετακίνησης ΚΠΕ Φλώρινας» την περίοδο 

από Τρίτη 06/02/2018 έως Δευτέρα 12/02/2018 ώρα 11:30. Οι προσφορές 

μπορούν να υποβληθούν είτε προσωπικά είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

διασφαλίζοντας από τον προσφέροντα ότι έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα. Δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές που έχουν αποσταλεί με e-mail  ή fax, καθώς και εκπρόθεσμα 

υποβληθείσες. Επίσης η προσφορά δεν πρέπει να φέρει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες 

και διορθώσεις που κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης την καθιστούν άκυρη ή 

αναλόγως αναφορές που την καθιστούν ασαφή. 
 

7 Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών και η  αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της 

δνσης του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας την Δευτέρα 12/01/2018 ώρα 12:00, από την προς τον 

σκοπό αυτό συσταθείσα επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου. 
 

8 Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με   

ποιοτικά κριτήρια. Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη  

α) το οικονομικό ύψος της προσφοράς 

β) η ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη 
 

9 Ρήτρα συμμετοχής 

Δεν ισχύει (καλύπτεται από την νόμιμη λειτουργία του προσφέροντας ταξιδιωτικού 

Γραφείου)  
 

10 Διευκρινήσεις για την προσφορά 

     Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:  
 Η τελική τιμή της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αλλά και η ανά 

άτομο / συμμετέχοντα τιμή (πάντα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Στις παραπάνω τιμές 

θα περιλαμβάνονται διόδια, φόροι, τέλη διαμονής, και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση 

επιβάλλεται στους τόπους διέλευσης ή διαμονής.  

 Επίσης να αναφέρονται οι γενικοί όροι συμμετοχής στην μετακίνηση.    
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 Ακόμη στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται  

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (αστικής – επαγγελματικής 

ευθύνης), όπως αναφέρεται στην παρ 2.7,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. & Υ.Δ 

ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν έχει ξεπεραστεί 

το όριο  της ισχύος της. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του αναδόχου να 

παρέχεται κάλυψη πέραν των άλλων αξιώσεων της υποχρέωσης επιστροφής των 

καταβληθέντων και της επιστροφής των συμμετεχόντων στην μετακίνηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Στον ίδιο φάκελο με την προσφορά να κατατίθεται απαραίτητα και Υπεύθυνη 

Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου όπου θα αναγράφεται α) Ότι κατέχει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας (Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την λειτουργία του 

τουριστικού γραφείου και β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.  

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

Μετά από την επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν τα συμβόλαια για τις 

παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις, στα οποία να αναφέρονται ο αριθμός συμβολαίου, τα 

ονόματα των συμβαλλομένων μερών, οι ημερομηνίες η διάρκεια και ο προορισμός των 

μετακινήσεων και αναλυτική ονομαστική κατάσταση των μετακινουμένων και 

ασφαλιζόμενων μαθητών και συνοδών καθηγητών. Επίσης για την περίπτωση 

αφερεγγυότητας ή πτώχευσης να αναφέρεται και ο τρόπος της άμεσης καταβολής των 

εξόδων για επιστροφή στην Πάτρα. Τα ονόματα των 34 μετακινούμενων μαθητών και 

συνοδών θα δοθούν στον ανάδοχο την Πέμπτη 15/02/2018. 

 Η επιλογή του αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό το οποίο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας ενώ το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα 

ενημερωθεί και τηλεφωνικά από το διευθυντή του σχολείου. 

Οι συμμετέχοντες αφού ενημερωθούν από το δημοσιευμένο πρακτικό έχουν την 

δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση σε προθεσμία 2 ημερών από την δημοσίευση του 

δηλαδή μέχρι κ την Τετάρτη 14/02/2018 ώρα 14:00, η οποία θα κατατίθεται στο 

πρωτόκολλο του 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Πάτρας.  

Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνεται η τελική επιλογή του 

αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου με το οποίο το σχολείο συντάσσει σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών μετακίνησης  (ιδιωτικό συμφωνητικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθεί προκαταβολή 30% με την υπογραφή του 

συμφωνητικού και ακόμη 40% μέχρι και την έναρξη του ταξιδίου Η εξόφληση θα γίνει 

μετά την επιστροφή και μέχρι την 15.03.2018. 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της μετακίνησης, λόγω μη έγκρισής της 

απο υπερκείμενο θεσμικό φορέα ή λόγω άλλης πολύ σοβαρής αιτίας (απεργιών, καιρού, 

κλπ) χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 
 

11  Ισχύουσα νομοθεσία 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ 

681 τΒ/2017.  Επιπλέον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι το παρακάτω: 

 Η υπ. αρ. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 (ΦΕΚ 681Β/06.03.2017) Εκδρομές – Εκπαιδευτικές 

Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.  

 Το υπ αρ. Φ.9/8/12042/Γ1 /03.02.2009 «Ασφάλεια Σχολικών Μεταφορών» ΥΠΕΠΘ 

 Το απο 20.12.2011 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπ. Παιδείας, Πολιτισμου / 

Τουρισμού και H.A.T.T.A.  

Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr)  
 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Δημήτριος Γιαννέλος  
ΠΕ 12.04 Μηχανολόγος Μηχ.  
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