
 

 

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡ/ΚΗ   Γ/ΝΗ   Π & Γ. ΔΚ/Η   ΓΤΣ.   ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ  Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΝΟΜΟΤ ΑΥΑΪΑ 

 

                    ΛΤΚΔΙΟ ΛΑΠΠΑ 

Διεύθυνση: 27052,ΛΑΠΠΑ 
Πληροφορίες:         ΛΕΒΕΝΤΗΣ  ΑΔΑΜ 

Τηλέφωνο: 26930-31555 
Φαξ: 26930-31555 

ΛΑΠΑ, 25 /2/2019 
 
 
 
 

 
Αριθμ. Πρωτ. : 

  ΠΡΟ: 
 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωςησ 

ενδιαφέροντοσ για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα 

πλαίςια τησ 3ήμερησ 

εκπαιδευτικήσ  εκδρομήσ  του 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΠΠΑ ςτην 

Καλαμάτα». 

 

 

Τν Λύθεην Λάππα δηνξγαλώλεη  3ήκεξε  εθπαηδεπηηθή  εθδξνκή  ζηελ 

Καιακάηα. 

 
 

Ημεπομηνία εκδπομήρ: Αλαρώξεζε:  Τεηάξηε 03/04/2019 

                                                           Δπηζηξνθή: Παξαζθεπή 05/04/2019 

Απιθμόρ ςμμεηεσόνηων: Μαζεηέο:  19 (7 θνξίηζηα, 12 αγόξηα) 

              Σπλνδνί Δθπαηδεπηηθνί: 3 

     Σπλνιηθόο Αξηζκόο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ: 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΔΕ Αχαΐας 
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Ππόγπαμμα Δκδπομήρ: 

 

                Τεηάρηη 03 /04/2019 : Λάππα-Αρταία Μεζζήνη -Καλαμάηα 
Αλαρώξεζε  από Λάππα ζηηο 08:15 π.κ. γηα Καιακάηα.  Σηάζε  ζηελ αξραία Μεζζήλε ζηηο 

11:30 π.κ. θαη μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν. Άθημε ζηελ Καιακάηα ζηηο 15:00 κ.κ. 

Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Έμνδνο γηα θαγεηό θαη βόιηα ζηελ πόιε. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν, δηαλπθηέξεπζε. 

  

 

 Πέμπηη 04/04/2019: Καλαμάηα- Πύλος 

Πξσηλό  θαη αλαρώξεζε γηα Πύιν ζηηο 10:00 π.κ. Δπίζθεςε ζην Κάζηξν ηεο Πύινπ, ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ αλαθηόξνπ ηνπ Νέζηνξα  θαη  ζην Μνπζείν Δλάιησλ αξραηνηήησλ. 

Μεζεκεξηαλό θαγεηό ζηελ πόιε.  Αλαρώξεζε γηα Καιακάηα ζηηο 17:00 κ.κ. θαη επηζηξνθή 

ζην μελνδνρείν. Βξαδηλή έμνδνο γηα θαγεηό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη  

δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 Παραζκεσή 05/04/2019 : Καλαμάηα –Αρταία Ολσμπία – Λάππα 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 09:00 π.κ. Σηάζε ζηελ αξραία Οιπκπία. 

Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ζην Μνπζείν. 

Αλαρώξεζε γηα Λάππα ζηηο 14: 00 κ.κ.  Δπηζηξνθή ζην Λύθεην Λάππα πεξίπνπ  ζηηο 15:30 

κ.κ.  

 
 
 

Μέζα Μεηαθοπάρ: 

Λεσθνξείν κε άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ην 2000, άλσ ησλ 27 

ζέζεσλ,(θαηά πξνηίκεζε έσο 35 ζέζεσλ) ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. Τν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Αξρεγνύ ηεο 

εθδξνκήο όιεο ηηο ώξεο θαη εκέξεο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηνπ. 

 
Γιαμονή ζε ξενοδοσείο: 

Τν μελνδνρείν πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο ηεζζάξσλ αζηέξσλ θαη 

άλσ  , λα παξέρεη πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή θαη λα βξίζθεηαη κέζα 

ζηελ πόιε. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ.  Τα 

δσκάηηα πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη έλα 

δίθιηλν θαη έλα κνλόθιηλν γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 
 

 

 

 

Γεύηεπορ Οδηγόρ- Ξεναγόρ. 

Τν πξαθηνξείν λα έρεη πξνλνήζεη γηα ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο ησλ 

καζεηώλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα έρεη θαιπθζεί ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ 

νδεγνύ. 



 
Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ 

Τν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη 

λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. 

Υπνρξενύηαη πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα 

θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ 

ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ. Αζθάιηζε όισλ 

ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα  θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο. 

 

 

Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ 

Τν ιεσθνξείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη 

δηακνλήο  ζα  πξέπεη  λα  πιεξνύλ  θαη’  ειάρηζηνλ  ηηο  παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: 

 
 
 

Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε 

ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο 

ΚΤΔΟ 

• Κιηκαηηζκό 

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

• Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

• Να απνζηαινύλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, 

ΚΤΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα 

επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην, ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά  ηελ 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο.  

• Να αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ 

 
 



 
Προδιαγραφέσ  χώρων  διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον 

• Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα 

ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Γελ ζα 

γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ 

καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη 

όκνξα. 

• Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα 

δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βοηθηηικά 

κρεβάηια (ράνηζα) δεν είναι αποδεκηά. Η δηακνλή ησλ 

ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα. 

 
  Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

Όια  ηα  ηαμηδησηηθά  γξαθεία  πνπ  πιεξνύλ  όιεο  ηηο  πξνϋπνζέζεηο 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ 

όια ηα θξηηήξηα θαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα , ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 

 
           Γιαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη 

Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζπλαξηήζεη 

άιισλ πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο ζα επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

 

 

 
         Γιεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο ζπλνιηθά θαη 

αλά άηνκν θαη ην πξαθηνξείν είλαη ππνρξεσκέλν ζηελ έθδνζε λόκηκσλ 

παξαζηαηηθώλ 

 Τα δηόδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά 

 Υπεύζπλε Γήισζε όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο 

εθδξνκήο θαη δελ έρεη ιήμεη. 

 Τν Λύθεην Λάππα δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ ζνβαξήο 

αηηίαο. 

 Δάλ νη πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ην 

Λύθεην Λάππα κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ. 

 Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο λα πεξηιακβάλεηαη ζηε πξνζθνξά. 

 Υπεύζπλε δήισζε όηη ην Ταμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 
 
 



  Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ κέρξη 

θαη ηε Γεπηέξα 04/03/2019 θαη ώξα  12:00 κ.κ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε 

email δελ γίλνληαη δεθηέο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

 
         Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Τξίηε 05 /03/ 2019 θαη ώξα 12:00 κ.κ. 

ζην γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ΓΔΛ Λάππα. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017(ΦΔΚ 681, η.Β’/ 06-03-

2017). 

 
 
 
 
 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
                                                                                                                             ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΔΑΜ 
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