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ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια της πενθήμερης εκδρομής  του Γενικού Λυκείου Ερυμάνθειας στη Θεσσαλονίκη. 

 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρoύσας Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια 

της πενθήμερης εκδρομής του Γ.Ε.Λ. ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. 

2. Προδιαγραφές 

2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης 18/2/2019 ημέρα Δευτέρα 

Ημερομηνία επιστροφής   22/2/2019 ημέρα Παρασκευή 

  

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών: 15 

Αριθμός συνοδών-καθηγητών : 2 

Αριθμός κηδεμόνων : 0 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών : 17 

Πρόγραμμα της εκδρομής    

Δευτέρα  18/2/2019 :  Ερυμάνθεια – Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις στην  

                                  Αμφιλοχία και τα Ιωάννινα.             

Τρίτη       19/2/2019:  Περιήγηση στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης (Ροτόντα, Λευκός   

Πύργος, Κάστρα, Άγιος Δημήτριος). 

Τετάρτη   20/2/2019: Επίσκεψη στη Βεργίνα και επίσκεψη στο Άλσος Αγίου Νικολάου 

Νάουσας.   



Πέμπτη   21/2/2019: Επίσκεψη στην Ιερά μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής και 

επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Menditerranian Cosmos και τον  

ζωολογικό κήπο. 

Παρασκευή 22/2/2019: Θεσσαλονίκη – Μέτσοβο- Ερυμάνθεια με ενδιάμεση στάση. 

 

2.3. Μέσα μεταφοράς:  

Το μεταφορικό μέσο θα είναι ένα λεωφορείο μικρό ή μεγάλο το οποίο θα πρέπει να 

πληροί όλες από το νόμο τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  

 

2.4. Διαμονή:  

Η κατηγορία του ξενοδοχείου να είναι 4ων αστέρων με  πρωινό και ημιδιατροφή εντός 

της πόλεως της Θεσσαλονίκης ή σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων από το κέντρο της 

πόλης. Να δίνεται ξεχωριστά η τιμή μόνο με πρωινό ή με πρωινό και ημιδιατροφή.  Τα 

δωμάτια να είναι χωρίς ράντζο 3 τρίκλινα και 2 δίκλινα ( 10 αγόρια και 5 κορίτσια ) 

και 2 μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.  Στην προσφορά να αναγράφεται ρητά 

το όνομα του ξενοδοχείου και η κατηγορία του.  

 

2.5.  Δεύτερος Οδηγός : 

Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη δεύτερου οδηγού. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση 

του αρχηγού της εκδρομής και θα πρέπει να  έχει προνοηθεί ο τρόπος μετακίνησης 

των μαθητών σε περίπτωση που θα έχει καλυφθεί το ωράριο εργασίας του οδηγού.   

 

 

2.6. 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 εκδρομής, 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. 

2.7. Δικαίωμα συμμετοχής 

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

ισχύουσα νομοθεσία. Στην προσφορά θα ορίζεται το ποσόν της προκαταβολής, οι 

επόμενες δόσεις και η εξόφληση. Ο διοργανωτής αποδέχεται την αποπληρωμή 

ποσού 20% της συνολικής δαπάνης στο πέρας της εκδρομής και αφού τηρηθούν οι 

συμφωνηθέντες όροι.  

 

3. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου  μέχρι και τις 

8/11/2018 και ώρα 10 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. 

Εναλλακτικά η κλειστή προσφορά μπορεί να παραδοθεί στη θυρίδα του ΓΕΛ Ερυμάνθειας 

στο γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου Πάτρα.  

 



4. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 8-11-2018 και ώρα 10:00 στο γραφείο της 

διεύθυνσης του Γ.Ε.Λ.ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα 

γίνει από επιτροπή καθηγητών και εκπροσώπων από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

μαθητών. 

 

5. Ισχύουσα νομοθεσία 

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

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 

4227/Β/28-12-2016) 

 η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                                          ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 


