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Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα 
πλαίςια τησ πενθήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ  του12ου  ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΠΑΣΡΩΝ  ςτην ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. 
 

1.   Αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ 
 

Αντικείμενο τθσ παρoφςθσ προκιρυξθσ είναι θ παροχι ταξιδιωτικών υπθρεςιών ςτα πλαίςια τθσ 
πενκιμερθσ εκδρομισ του 12ου ΓΕΛ Πατρών  ςτθν Θεςςαλονίκθ. 

 
2.   Ρροδιαγραφζσ 

2.1. Ημερομθνίεσ διεξαγωγισ τθσ εκδρομισ 

Θμερομθνία αναχώρθςθσ : Δευτζρα  10 / 12 / 2018 

Θμερομθνία επιςτροφισ  : Παραςκευι  14 / 12 / 2018 

2.2. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι 

Αρικμόσ μακθτών : 61 

Αρικμόσ ςυνοδών κακθγθτών : 4  

Αρικμόσ κθδεμόνων : 0 

υνολικόσ αρικμόσ μακθτών και ςυνοδών : 65 

2.3. Ρρόγραμμα τθσ εκδρομισ 
  Δευτέρα 10-12-2018         
 08:30: Ανασώπεζε από ηο ζσολείο 

 10:00: ηάζε ζηεν Άπηα  

 12:30:Άθιξε ζηα Ιυάννινα- Φαγεηό 

 14:30:Ανασώπεζε για Θεζζαλονίκε  

 18:00: Άθιξε ζηε Θεζζαλονίκε-ηακηοποίεζε ζηο ξενοδοσείο 

 20:00:Ομαδική έξοδορ για θαγεηό  

 22:00: Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο-διανςκηέπεςζε 

 Τρίτη 11-12-2018  

  10:00: Ανασώπεζε από ξενοδοσείο - επίζκετε ζηον Αγ. Γεμήηπιο και ηα κάζηπα ηερ πόλερ- Ροηόνηα- Καμάπα- πλαηεία     

              Ναβαπίνος 

  14:00:Φαγεηό- επίζκετε ζηεν αγοπά ηερ Θεζζαλονίκερ 

  18:00:Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο          

  20:00: Ομαδική έξοδορ για  θαγεηό  

  22:00: Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο-διανςκηέπεςζε 

 Τετάρτη 12-12-2018 
 09:00:Ανασώπεζε από ξενοδοσείο-επίζκετε Λίμνε Κεπκίνε, Οσςπά Ρούπελ 

 14:00:Ανασώπιζε για έππερ 

blogs.sch.gr/12lyk-patras


 15:00: Άθιξε ζηιρ έππερ-θαγεηό-πεπιήγεζε ζηεν πόλε 

 19:30: Δπιζηποθή ζηε Θεζζαλονίκε 

 20:30: Ομαδική έξοδορ για  θαγεηό 

 22:00: Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο-διανςκηέπεςζε 

 Πέμπτη 13-12-2018 

 10:00: Ανασώπεζε από ξενοδοσείο - επίζκετε ζηο Λεςκό Πύπγο και ζηο Βςδανηινό Μοςζείο 

14:00:Φαγεηό- επίζκετε ζηεν αγοπά ηερ Θεζζαλονίκερ 

 18:00:Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο          

 20:00: Ομαδική έξοδορ για θαγεηό  

 22: 00: Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο-διανςκηέπεςζε  
 Παρασκευή 14-12-2018 

 09:00: Ανασώπεζε από ξενοδοσείο 

 10:30:Άθιξε ζηε Βεπγίνα-Ξενάγεζε ζηον απσαιολογικό σώπο 

 15:00: Άθιξε ζηα Μέηζοβο-θαγεηό 

 21:00: Άθιξε ζηο σώπο ηος ζσολείος με ενδιάμεζε ζηάζε. 

 

2.4. Μζςα μεταφοράσ :  Ζνα (01) λεωφορείο 55  κζςεων και ζνα (01) 18 ζωσ 20 κζςεων με 

άδεια κυκλοφορίασ μετά το 2000, τα οποία κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ. 
 

2.5. Διαμονι : Θ προςφορά κα πρζπει να καλφπτει ξενοδοχεία 4 ι 5 αςτζρων (4*ι 5* ) με 

πρωινό, ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Σα προςφερόμενα δωμάτια να είναι τρίκλινα, και 

δίκλινα. Σα δωμάτια των ςυνοδών  κακθγθτών να είναι μονόκλινα. Πχι ράντηο 
 

2.6. Ξεναγόσ : ε ςυνεννόθςθ με το Σαξιδιωτικό Γραφείο-Τποχρεωτικά για τον Αρχαιολογικό 
χώρο τθσ Βεργίνασ. 

 

2.7. Δεφτεροσ Οδθγόσ : Σο πρακτορείο κα πρζπει να ζχει προνοιςει για τον τρόπο μετακίνθ- 

ςθσ των μακθτών ςε περίπτωςθ που ζχει καλυφκεί το ωράριο εργαςίασ του οδθγοφ. 
 

2.8. Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ (υποχρεωτικι). 

  Σο ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι α- 

ςφαλιςμζνο για αςτικι-επαγγελματικι ευκφνθ. Τποχρεοφται  πριν τθν τελικι κα- 

τακφρωςθ τθσ εκδρομισ, να κατακζςει ςτο ςχολείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που 

αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ-επαγγελματικισ   ευκφνθσ ςε ιςχφ. τθ 

ςυνζχεια το ςχολείο κα διαςταυρώςει μζςω του ΘΑΣΣΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία 

και αφοφ ελεγχκοφν κα   γίνει θ τελικι κατακφρωςθ ςτο γραφείο που αρχικά 

επιλζχκθκε. ε διαφορετικι περίπτωςθ το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται ζκπτωτο. 

  Θ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ (ατυχιματοσ ι αςκζνειασ) πρζπει να υπάρχει ωσ επιπλζ- 

ον χρζωςθ και κα αποφαςίςει το ςχολείο αν τθν εντάξει ςτθν τελικι προςφορά. 
 

 

 

3.  Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ 

Σα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά και οι χώροι διαμονισ κα πρζπει να 

πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 

3.1. Ρροδιαγραφζσ οχθμάτων κατ’ ελάχιςτον 

•   Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του οχιματοσ, ςφμφωνα με 

τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΣΕΟ 

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικι εγκατάςταςθ 

• Επαρκι χώρο για αποκικευςθ αποςκευών. 

 φυράκι κραφςθσ 
κρυςτάλλων 

 Ηώνεσ αςφαλείασ 



• Όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΣΕΟ, άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλμα- 

τοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατών, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο 

πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ. Σα ζγγραφα αυτά κατατίκενται με τθν υπογραφι τθσ 

ςυμφωνίασ ςχολείου–αναδόχου. 

 

 

3.2. Ρροδιαγραφζσ χώρων διαμονισ κατ’ ελάχιςτον. 

• Οι χώροι που κα προςφερκοφν για τθ διαμονι μακθτών και εκπαιδευτικών κα 

πρζπει να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ αςφά- 

λειασ και υγιεινισ. Ειδικότερα κα πρζπει να ζχουν απαραίτθτα κζρμανςθ, ηεςτό 

νερό και μπάνιο εντόσ των δωματίων. Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που προ- 

τείνουν τθ κατάτμθςθ των μακθτών ςε διαφορετικά καταλφματα, ακόμα και αν εί- 

ναι όμορα. Επίςθσ να προςφζρεται από το   κατάλυμα δυνατότθτα ςφνδεςθσ με 

Internet. 

•   Θ διαμονι των μακθτών μπορεί να γίνει ςε δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια με κανονικά-

ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοθκθτικά κρεβάτια (ράντηα) δεν είναι αποδεκτά. Θ 

διαμονι των ςυνοδών κακθγθτών κα γίνει ςε μονόκλινα δωμάτια. 

4.   Λόγοι αποκλειςμοφ μετά τθν επιλογι προςωρινοφ αναδόχου του διαγωνιςμοφ. 

   Σο ταξιδιωτικό γραφείο κα πρζπει ςε περίπτωςθ που γίνει ανάδοχοσ τθσ 

εκδρομισ να πραγματοποιιςει   τισ κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο και να 

προςκομίςει, εντόσ (3) τριών θμερών, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

διαφορετικά κρίνεται ζκπτωτο. 
 

5.   Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

6.   Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολισ των προςφορών 

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφραγιςμζνεσ ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου   
μζχρι και τισ 06/11/2018 θμζρα Τρίτθ και μζχρι τισ 10.00 πμ. Προςφορζσ που 
υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτζσ. 

7.   Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςθσ των προςφορών 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορών κα γίνει ςτισ 6/11/2018 θμζρα Τρίτθ και ώρα 12.00πμ 

ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ του12ου ΓΕΛ Πατρών. 

8.   Διαδικαςία που επελζγθ για τθν ανάκεςθ 

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ςυναρτιςει τα ποιοτικά 

κριτιρια. 

9.   ιτρα ςυμμετοχισ . 

Θ εξόφλθςθ του ποςοφ κα γίνει τμθματικά ωσ εξισ : 
 

Προκαταβολι 10% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ με το κλείςιμο τθσ ςυμφωνίασ 
   Προκαταβολι 30% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ για το κλείςιμο των δωματίων 

    Προκαταβολι 40% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ τρείσ (3) θμζρεσ πριν τθν  
    αναχώρθςθ 
  Εξόφλθςθ του 20% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ προςφοράσ τθν επομζνθ τθσ επιςτροφισ  
  ςτθν Πάτρα. 

 

10. Διευκρινιςεισ για τθν προςφορά 

Θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

1.τθν ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ αλλά και τθν επιβάρυνςθ ανά μακθτι με 
τον ΦΠΑ. 



    2.Σο ποςό τθσ αςφάλειασ αςτικισ ευκφνθσ. 

  3.Σα ποςά τθσ ταξιδιωτικισ αςφάλιςθσ ( ατυχιματοσ ι αςκζνειασ ) για τα οποία α- 

ςφαλίηονται οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ. Θ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ κα αποτελεί ιδιαίτερθ 

χρζωςθ και δεν κα περιλαμβάνεται ςτο τελικό ποςό τθσ προςφοράσ. 

4.Σα τζλθ διοδίων του ςυνόλου τθσ διαδρομισ-μετάβαςθσ-επιςτροφισ- ενδιάμεςων 

μετακινιςεων- δθλαδι Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου και εκνικών οδών. 

   5. Τ.Δ ότι θ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ καλφπτει τα άτομα που ςυμμετζχουν ςτθν εκ δρομι 

και δεν ζχει ξεπεραςτεί το όριο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

 6. Τ.Δ. ότι το ταξιδιωτικό Γραφείο διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ ςε ιςχφ. 
 
 

11. Επί πλζον διευκρινιςεισ 

  Προςφορζσ που δεν πλθροφν όλα τα κριτιρια και χωρίσ τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά 

ζντυπα, κα απορρίπτονται. 

  Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ζγκριςθσ τθσ 

μετακίνθςθσ ι λόγω άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ ( απεργιών, κακοκαιρίασ, κλείςιμο δρόμων, 

κλπ ) χωρίσ αποηθμίωςθ του Σαξιδιωτικοφ Γραφείου. 

  Σο 12ο ΓΕΛ Πάτρασ διατθρεί  το δικαίωμα να ακυρώςει  τθν διαδικαςία επιλογισ, εάν 
κεωρθκεί ότι οι προςφορζσ δεν ανταποκρίνονται ςτισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των 

μακθτών. 

 Θ παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 Θ προκιρυξθ για τθν παροχι ταξιδιωτικών υπθρεςιών και τθν αξιολόγθςθ των   

Σαξιδιωτικών Γραφείων που ςυμμετζχουν γίνεται με βάςθ τθν Τ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681 τΒ/2017) 
 
 
 

Θ  Διευκφντρια 
 

Αγγελικι Φώτου 


