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Προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι ταξιδιωτικών υπθρεςιών 
ςτo πλαίςιo τθσ μονοιμερθσ εκδρομισ του Γυμναςίου και του  ΓΕΛ Αιγείρασ (ςε 
ςφμπραξθ) ςτθν Ακινα (ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΜΟΤΕΙΟ –ΒΟΤΛΗ) . 
 
1. Αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ 

Αντικείμενο τθσ παρoφςθσ Προκιρυξθσ είναι θ παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν ςτα 
πλαίςια τθσ τθσ μονοιμερθσ εκδρομής του Γυμναςίου και του  ΓΕΛ Αιγείρασ  ςτθν 
Ακινα (ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΜΟΤΕΙΟ –ΒΟΤΛΗ). 
  
2. Προδιαγραφζσ 

2.1. Ημερομθνίεσ διεξαγωγισ τθσ εκδρομισ 

Ημερομθνία αναχϊρθςθσ …19/12/2018  Ημζρα Τετάρτθ 

Ημερομθνία επιςτροφισ……19/12/2018  Ημζρα Τετάρτθ 

2.2. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι 

Αρικμόσ μακθτϊν :  152 +-2,3 

Αρικμόσ ςυνοδϊν-κακθγθτϊν: 9 

Αρικμόσ κθδεμόνων: 0 

υνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν και ςυνοδϊν: 161 +-2,3 

2.3. Πρόγραμμα τθσ εκδρομισ  

08.00 Συγκζντρωςθ ςτο ςχολείο –  Αναχϊρθςθ για Ακινα  

10.00 Στάςθ ςτα Μζγαρα  

11.00 Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτο Βυηαντινό  Μουςείο – 

13.00  Φαγθτό, ξενάγθςθ ςτο χϊρο τθσ αρχαίασ αγοράσ – Μοναςτθράκι - Επίςκεψθ 

και ξενάγθςθ ςτθ Βουλι   

19.30 Αναχϊρθςθ για Αιγείρα  

21.30 Άφιξθ ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ KAI 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. Ε. & Δ. Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
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2.4. . Μζςα μεταφοράσ :  Σουριςτικά Λεωφορεία. 

Το λεωφορείο - α κα είναι ςτθ διάκεςθ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και κα 

μετακινείται - οφνται ςφμφωνα με τισ εντολζσ του όλεσ τισ ϊρεσ. Επίςθσ το 

ςχολείο ι ο κακθγθτισ – αρχθγόσ τθσ εκδρομισ διατθρεί το δικαίωμα να 

διαμορφϊςει το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ αν παραςτεί ανάγκθ κατά τθ κρίςθ 

του, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ δυνατι ζκβαςθ τθσ εκδρομισ 

χωρίσ να παρεκκλίνει από τουσ βαςικοφσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα 

προκιρυξθ. 

2.5. Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και ταξιδιωτικι. 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ (υποχρεωτικι). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό 

γραφείο βάςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι αςφαλιςμζνο για αςτικι-

επαγγελματικι ευκφνθ. Υποχρεοφται  πριν τθν τελικι κατακφρωςθ τθσ 

εκδρομισ, να κατακζςει ςτο ςχολείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που 

αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ-επαγγελματικισ  ευκφνθσ ςε 

ιςχφ. Στθ ςυνζχεια το ςχολείο κα διαςταυρϊςει μζςω του ΗΑΤΤΑ τα 

υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφοφ ελεγχκοφν κα γίνει θ τελικι κατακφρωςθ ςτο 

γραφείο που αρχικά επιλζχκθκε. Σε διαφορετικι περίπτωςθ το ταξιδιωτικό 

γραφείο κρίνεται ζκπτωτο. 

 Ταξιδιωτικι αςφάλιςθ:  Πρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. Επίςθσ το ταξιδιωτικό γραφείο επιβάλλεται να 

προςκομίςει το ςυμβόλαιο τθσ πρόςκετθσ ταξιδιωτικισ αςφάλιςθσ ςτο οποίο 

να αναφζρονται τα ποςά που καλφπτει. 

 
3. Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 

Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά κα πρζπει να πλθροφν 

κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 

3.1. Προδιαγραφζσ οχθμάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του 

οχιματοσ, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικι εγκατάςταςθ 

• Επαρκι χϊρο για αποκικευςθ αποςκευϊν. 

• Όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ, άδεια 

εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν, αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ. 

 

4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

5. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολισ των προςφορών 



Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφραγιςμζνεσ ςτθ γραμματεία του ςχολείου  

μζχρι και τισ 25 /12/2018 και ϊρα 10.00π.μ.  Προςφορζσ που υποβάλλονται με 

email δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

6. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςθσ των προςφορών  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 25/12/2018 και ϊρα 10.00π.μ.   

ςτο γραφείο του ΓΕΛ Αιγείρασ 

 

7. Διαδικαςία που επελζγθ για τθν ανάκεςθ  

Αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ με ποιοτικά κριτιρια. 
 

8. Διευκρινιςεισ για τθν προςφορά 

Η προςφορά κα περιλαμβάνει: 

 Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ-επαγγελματικισ  

ευκφνθσ ςε ιςχφ & Τπεφκυνθ διλωςθ  ότι θ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 

καλφπτει τα άτομα τθσ εκδρομισ και δεν ζχει ξεπεραςτεί το όριο  τθσ ιςχφοσ 

τθσ. 

 Πρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ 

με ςαφι αναφορά ςτα αςφαλιηόμενα ποςά.  Το ταξιδιωτικό γραφείο που κα 

αναλάβει τον περίπατο επιβάλλεται να προςκομίςει το ςυμβόλαιο τθσ 

πρόςκετθσ ταξιδιωτικισ αςφάλιςθσ.  

 Σθ ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται 

και όλεσ οι αςφάλειεσ που ηθτοφνται από το ςχολείο αλλά και τθν επιβάρυνςθ 

ανά μακθτι μαηί με τα διόδια. Οι παραπάνω τιμζσ κα πρζπει να 

περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.  

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το Σαξιδιωτικό Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα 

λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. Στθν υπεφκυνθ διλωςθ να 

περιλαμβάνεται το κείμενο «Βεβαιϊνω υπεφκυνα ότι τθν θμζρα ζναρξθσ τθσ 

μετακίνθςθσ των μακθτϊν του ...................................(όνομα 

ςχολείου),.................... τάξθσ-τμιματοσ, όλα τα μεταφορικά μζςα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κα πλθροφν τουσ όρουσ αςφαλείασ και κα διακζτουν όλα τα 

απαραίτθτα ζγγραφα. Το τουριςτικό πρακτορείο ........................................ 

διακζτει άδεια λειτουργίασ απ’ τον Ε.Ο.Τ. ςε ιςχφ».  

 

9. Ιςχφουςα νομοκεςία 

 Άρκρα 14 και 15 τθσ Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011), όπωσ 

αυτι τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-

2016) 

Προςφορζσ που δεν πλθροφν όλα τα κριτιρια και χωρίσ τα απαραίτθτα  

ςυνοδευτικά ζντυπα, κα απορρίπτονται. 



Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω ςοβαρισ αιτίασ 

(απεργιϊν, κακοκαιρίασ,  κλπ) χωρίσ αποηθμίωςθ του Ταξιδιωτικοφ Γραφείου. 

 

 
 

  

Ο Διεσθσντής 
 
 
 

Παναγιωτακόποσλος Ανδρέας 

Φιλόλογος 
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