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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της  τριήμερης
εκπαιδευτικής του προγράμματος Αγωγής Υγείας της

ομάδας της Β΄τάξης του 16ου Γυμνασίου Πάτρας στη
Ζάκυνθο.

1. Αντικείμενο της προκήρυξης
Αντικειιίμενο της παρoύί ιίσης Προκηιίρύί ξης ειιίναι η παροχηιί ταξιδιωτικωιίν ύί πηρεσιωιίν
στα πλαιιίσια της της  τριήμερης εκπαιδευτικής του προγράμματος Αγωγής
Υγείας της ομάδας της β΄τάξης του 16ου Γυμνασίου Πάτρας στη Ζάκυνθο.

2. Προδιαγραφές
2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής
Ημερομηνιιία αναχωιίρησης 3 Μαιιΐούί  ημειίρα Πειίμπτη
Ημερομηνιιία επιστροφηιίς 5 Μαιιΐούί  ημειίρα Σαιίββατο
2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή
Αριθμοιίς μαθητωιίν 22
Αριθμοιίς σύί νοδωιίν-καθηγητωιίν 02
Συνολικός αριθμοιίς μαθητωιίν και σύί νοδωιίν 24
2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής 

3 Μαΐου 1η μέρα
08:45 Αναχώρηση από το 16ο Γυμνάσιο
10:30 Άφιξη στην Κυλλήνη
11:00  Αναχώρηση από την Κυλλήνη
12:00 Άφιξη στο Λιμάνι της Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

                 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



12:30   Περιήγηση   στις   Πλατείες   της   Ζακύνθου   (Σολωμού,   Αγίου
Μάρκου, κλπ) 
15:00-17:00 Φαγητό 
17:00   -18:30   Επίσκεψη   στο   μουσείο   Σολωμού   και   Επιφανών
Ζακυνθίων
19:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
20:00 Φαγητό
21:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση

4 Μαΐου  2η μέρα
10:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ΟΚΑΝΑ
10:30 Δραστηριότητα – ενημέρωση από υπευθύνους του κέντρου
13:30 – 15:00 Φαγητό 
15:30 – 17:30 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο – Ξεκούραση. 
18:00 Αναχώρηση και επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου.
19:00 Περιήγηση στην πόλη, φαγητό.
21:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση

5 Μαΐου  3η μέρα
10:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Ενετικό κάστρο της
Ζακύνθου. (Μπόχαλη)  
10:30   Άφιξη   στην   Μπόχαλη,   περιήγηση,   επίσκεψη   στο   Ενετικό
κάστρο.
12:30  Επιστροφή  στην  πόλη  της  Ζακύνθου,  επίσκεψη  και
περιήγηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ζακύνθου.
15:00 – 16:30 Φαγητό.
17:00 Αναχώρηση από το λιμάνι της Ζακύνθου για Κυλλήνη.
18:30. Αναχώρηση για Πάτρα.
20:00 Άφιξη στο 16ο Γυμνάσιο Πάτρας.

2.4. Ένα λεωφορείο

3. Διαμονή σε ξενοδοχειιίο αποιί 3 αστειίρων και παιίνω με πρωινοιί. Τα  δωμαιίτια
μπορούί ιίν να ειιίναι στον ιιίδιο ηιί σε διαδοχικούί ιίς οροιίφούί ς.

3.1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το αναιίδοχο
ταξιδιωτικοιί γραφειιίο βαιίσει τούί  Π.Δ. 339/1996 απαιτειιίται να ειιίναι



ασφαλισμειίνο   για   αστικηιί-επαγγελματικηιί  εύί θύί ιίνη.   Υποχρεούί ιίται
πριν   την   τελικηιί  κατακύί ιίρωση   της   εκδρομηιίς,   να   καταθειίσει   στο
σχολειιίο   οιίλα   τα   απαραιιίτητα   ειίγγραφα   πούί    αποδεικνύί ιίούί ν   την
ύί ιίπαρξη σύί ιίμβασης αστικηιίς-επαγγελματικηιίς  εύί θύί ιίνης σε ισχύί ιί. Στη
σύί νειίχεια   το   σχολειιίο   θα   διασταύί ρωιίσει   μειίσω   τούί    ΗΑΤΤΑ   τα
ύί ποβαλλοιίμενα   στοιχειιία   και   αφούί ιί  ελεγχθούί ιίν   θα   γιιίνει   η   τελικηιί
κατακύί ιίρωση  στο  γραφειιίο  πούί   αρχικαιί  επιλειίχθηκε.  Σε
διαφορετικηιί  περιιίπτωση  το  ταξιδιωτικοιί  γραφειιίο  κριιίνεται
ειίκπτωτο.
 Ταξιδιωτική ασφάλιση.  Επιπλειίον επιθύί μούί ιίμε Προιίσθετη 
Ασφαιίλιση καιίλύί ψης εξοιίδων σε περιιίπτωση ατύί χηιίματος ηιί 
ασθειίνειας. 

4. Ελάχιστες προϋποθέσεις
Τα   οχηιίματα   πούί    θα   χρησιμοποιηθούί ιίν   για   την   μεταφοραιί  και   οι   χωιίροι
διαμονηιίς θα πρειίπει να πληρούί ιίν κατ’ ελαιίχιστον τις παρακαιίτω προδιαγραφειίς.

4.1. Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον
• Άριστη εσωτερικηιί, εξωτερικηιί  και μηχανολογικηιί  καταιίσταση τούί

οχηιίματος, σύί ιίμφωνα με τις αντιιίστοιχες προδιαγραφειίς ΚΤΕΟ 
• Κλιματισμοιί
• Μικροφωνικηιί εγκαταιίσταση
• Επαρκηιί χωιίρο για αποθηιίκεύί ση αποσκεύί ωιίν.
• Όλα τα απαιτούί ιίμενα ειίγγραφα (αιίδεια κύί κλοφοριιίας, ΚΤΕΟ, αιίδεια

εξασκηιίσεως  επαγγειίλματος  οδικούί ιί  μεταφορειία  επιβατωιίν,
ασφαλιστηιίριο  σύί μβοιίλαιο)  σε  ισχύί ιί  καταιί  την  περιιίοδο
πραγματοποιιίησης της εκδρομηιίς.

 Να αναφειίρεται ο αριθμοιίς θειίσεων 
4.2. Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον.
• Οι   χωιίροι   πούί    θα   προσφερθούί ιίν   για   τη   διαμονηιί  μαθητωιίν   και

εκπαιδεύί τικωιίν θα πρειίπει να διαθειίτούί ν νοιίμιμη αιίδεια λειτούί ργιιίας
και να πληρούί ιίν τούί ς οιίρούί ς ασφαιίλειας και ύί γιεινηιίς. Ειδικοιίτερα θα
πρειίπει   να   ειίχούί ν   απαραιιίτητα   θειίρμανση,   ζεστοιί  νεροιί  και   μπαιίνιο
εντοιίς   των   δωματιιίων.   Δεν   θα   γιιίνούί ν   δεκτειίς   προσφορειίς   πούί
προτειιίνούί ν  τη  καταιίτμηση  των  μαθητωιίν  σε  διαφορετικαιί
καταλύί ιίματα, ακοιίμα και αν ειιί ναι οιίμορα. Επιιίσης να προσφειίρεται
αποιί το  καταιίλύί μα δύί νατοιίτητα σύί ιίνδεσης με Internet. 

• Η διαμονηιί των μαθητωιίν μπορειιί  να γιιίνει σε διιί κλινα, τριιίκλινα ηιί
τετραιίκλινα  δωμαιίτια  με  κανονικαιί-ομοιοιίμορφα  κρεβαιίτια.
Βοηθητικαιί κρεβαιίτια(ραιίντζα) δεν ειιίναι αποδεκταιί. Η διαμονηιί των
σύί νοδωιίν καθηγητωιίν θα γιιίνει σε μονοιίκλινα δωμαιίτια. 

5. Λόγοι  αποκλεισμού  μετά  την  επιλογή  προσωρινού
αναδόχου του διαγωνισμού.



 Το ταξιδιωτικοιί γραφειιίο θα πρειίπει σε περιιίπτωση πούί  γιιίνει
αναιίδοχος της εκδρομηιίς να πραγματοποιηιίσει   τις κρατηιίσεις στο
ξενοδοχειιίο   και   να   προσκομιιίσει,   εντοιίς   3   τριωιίν   ημερωιίν,   τα
απαραιιίτητα δικαιολογητικαιί, διαφορετικαιί κριιίνεται ειίκπτωτο.

6. Δικαίωμα συμμετοχής
Όλα τα ταξιδιωτικαιί γραφειιία πούί  πληρούί ιίν οιίλες τις προύί ύϋποθειίσεις σύί ιίμφωνα
με την ισχύί ιίούί σα νομοθεσιιία.

7. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών
Οι προσφορειίς θα ύί ποβληθούί ιίν σφραγισμειίνες στη γραμματειιία τούί  σχολειιίούί
μειίχρι   και   τις   27/03/   2018   ωιίρα   12.00,   ημειίρα   Τριιίτη.   Προσφορειίς   πούί
ύί ποβαιίλλονται με email δεν γιιί νονται δεκτειίς. Πειίραν της ημερομηνιιίας και της
ωιίρας   ληιίξης   της   προθεσμιιίας   ύί ποβοληιίς,   καμιιία   προσφοραιί  δεν   θα   γιιίνεται
δεκτηιί.

8. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφραιίγιση των προσφορωιίν θα γιιίνει στις 27 Μαρτιιί ούί  2018 και ωιί ρα
12.30,   ημειίρα   Τριιίτη   στο   γραφειιίο   της   διεύί θύί ιίντριας   τούί    16ούί  Γύί μνασιιίούί
Παιίτρας

9. Διαδικασία που θα επιλεγεί για την ανάθεση 

Αξιολοιίγηση σύί ιίμφωνα με το αιίρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 τούί
ΦΕΚ   681   τΒ/2017και   επιλογηιί  της   πλειίον   σύί μφειίρούί σας   αποιί  οικονομικηιί
αιίποψη προσφοραιίς με ποιοτικαιί κριτηιίρια.

10. Διευκρινήσεις για την προσφορά

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
 Έγγραφα  πούί   αποδεικνύί ιίούί ν  την  ύί ιίπαρξη  σύί ιίμβασης  αστικηιίς-
επαγγελματικηιίς   εύί θύί ιίνης σε ισχύί ιί  & Υ.Δ οιί τι η ασφαιί λεια αστικηιίς εύί θύί ιίνης
καλύί ιίπτει τα αιίτομα της εκδρομηιίς και δεν ειίχει ξεπεραστειιί το οιίριο  της ισχύί ιίος
της.
 Προιίσθετη   Ασφαιίλιση   καιίλύί ψης   εξοιίδων   σε   περιιίπτωση   ατύί χηιίματος   ηιί
ασθειίνειας με σαφηιί αναφοραιί στα ασφαλιζοιίμενα ποσαιί.
 Τη   συνολική   τιμή   του   οργανωμένου   ταξιδιού   αλλά   και   την
επιβάρυνση  ανά  μαθητή.  Οι  παραπάνω  τιμές  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και να περιειίχονται: 
  τειίλη διαμονηιίς και γενικαιί οποιαδηιίποτε επιβαιίρύί νση επιβαιίλλεται αποιί τις
τοπικειίς αρχειίς των τοιίπων διειίλεύί σης ηιί διαμονηιίς.
 Υπεύί ιίθύί νη   δηιίλωση   οιίτι   το   Ταξιδιωτικοιί  Γραφειιίο   διαθειίτει   ειδικοιί  σηιίμα  
λειτούί ργιιίας, το οποιιίο βριιίσκεται σε ισχύί ιί.



Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.
Το Σχολειιίο διατηρειιί το δικαιιίωμα της ακύί ιίρωσης της εκδρομηιίς, λοιίγω μη 
σύί μπληιίρωσης τούί  αριθμούί ιί μαθητωιίν, μη ειίγκρισης της μετακιιίνησης ηιί λοιίγω 
αιίλλης σοβαρηιίς αιτιιίας (απεργιωιίν, κακοκαιριιίας, κλειιίσιμο σύί νοιίρων, κλπ) χωριιίς 
αποζημιιίωση τούί  Ταξιδιωτικούί ιί Γραφειιίούί .

11. Ισχύουσα νομοθεσία
 η αξιολοιίγηση θα γιιίνει σύί ιίμφωνα με το αιί ρθρο 13 της Υ.Α.
33120/ΓΔ4/28-02-2017 τούί  ΦΕΚ 681 τΒ/2017

                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Γκουρνέλου Αδαμαντία                                
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