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 ΘΕΜΑ: Πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιυηικών ςπηπεζιών ζηo πλαίζιo ηηρ  
4ήμεπηρ   εθπαηδεπηηθήο  εθδξνκήο ηνπ 5νπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΠΑΣΡΑ  

  ζε  Φλώπινα-  Καζηοπιά - Ππέζπερ-Νςμθαίο 
 
1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ 

Αληηθείκελν ηεο παξoύζεο Πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα πιαίζηα ηηρ  4/ημεπηρ εκπαιδεςηικήρ 
επίζκετηρ ζηα πλαίζια Πολιηιζηικών ππογπαμμάηυν  ηος 5ος ΓΕΛ Πάηπαρ    ζε  Καζηνξηά - Φιώξηλα –Πξέζπεο-Νπκθαίν. 

Πποδιαγπαθέρ 

Ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 
Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο:  ΠΕΜΠΣΗ  11  ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019. 
Ηκεξνκελία επηζηξνθήο:    ΚΤΡΙΑΚΗ  14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019 

1.1. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή 

Αξηζκόο καζεηώλ: 46-50     

Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ  3 

Αξηζκόο θεδεκόλσλ   0 

ςνολικόρ αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 49-53   

Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ : 

 Πέμπηη, 11/4  

 08.00: Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν 

 10.00-10.15 : Οιηγόιεπηε ζηάζε   

 12.00: Άθημε ζην Μέηζνβν  θαη Γεύκα   

 13.30: Αλαρώξεζε γηα Φιώξηλα  

 17.00: Άθιξη  Φλώπινα Σακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο   

 19.  Δπίζθεςε ζηε ζρνιή θαιώλ Σερλώλ-Πεξηήγεζε ζηελ πόιε-Γείπλν 

  Παπαζκεςή, 12/4  

 9.30 Αλαρώξεζε γηα Πξέζπεο 

 Άθημε ζηε Μηθξή Πξέζπα-Δπίζθεςε ζηα ρσξηά ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνύ θαη ησλ Φαξάδσλ  

 12.00: Αλαρώξεζε γηα ην λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρηιιείνπ  

 13:00  Πξόρεηξν θαγεηό  

 14.00Αλαρώξεζε γηα Καζηνξηά θαη  ηνλ Ληκλαίν νηθηζκό Γηζπειηνύ (μελάγεζε) 

 &  ΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
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 18.00 Πεξηήγεζε θαη βόιθηα ζηελ πόιε θαη ζηελ ιίκλε 

 20.00: Αλαρώξεζε γηα ηε Φιώξηλα 21.00: Άθιξη ζηο ξενοδοσείο ζηη Φλώπινα 

 22.00:  έμνδνο θαη Γείπλν 

άββαηο, 13/4 

 9.00 ΠΡΧΙΝΟ  

 10.00: Αλαρώξεζε γηα ην Νπκθαίν  

 11.00: Άθημε ζην Νπκθαίν-Πεξηήγεζε    

 12.30: Δπίζθεςε ζην Πεξηβαιινληηθό Κέληξν «Αξθηνύξνο»  

 1530: Αλαρώξεζε από ην Νπκθαίν  

 16.30 επηζηξνθή ζην ξενοδοσείο ζηη Φλώπινα –γεύκα 

 19.00 πλάληεζε θαη δξάζε κε ηελ εζεινληηθή νκάδα λέσλ ηεο Φιώξηλαο 

 21.00 Βόιηα ζηελ πόιε  θαη Γείπλν 

          Κςπιακή 14/4  

 10.30: Αλαρώξεζε γηα Γηάλλελα  

 13.30 Άθημε ζηα Γηάλλελα- Δπίζθεςε ζην λεζάθη -Γεύκα  

 17.00 Αλαρώξεζε γηα Πάηξα 

 18.30: Οιηγόιεπηε ζηάζε  

 21.00: Άθημε ζην ΥΟΛΔΙΟ  

1.2. Μέζα μεηαθοπάρ*  

Ένα Λευθοπείο (1) 

1.3. Διαμονή* 

Η δηακνλή ζα γίλεη ζε μελνδνρείν Καηηγοπίαρ 3*** αζηέπυν θαη πάλσ κε πξσηλό, ην νπνίν να βπίζκεηαι ζηο κένηπο 

ηεο πόιεο ηηρ Φλώπιναρ . 

1.4. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική. 

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπευηική). Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα 

είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Τπνρξενύηαη  πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα 

θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  

επζύλεο ζε ηζρύ. ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ 

ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό 

γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 

 Σαξιδιυηική αζθάλιζη. Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

2. Ελάσιζηερ πποϋποθέζειρ 

Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 

2.1. Πποδιαγπαθέρ οσημάηυν καη’ ελάσιζηον 

 Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο 

ΚΣΔΟ  

 Κιηκαηηζκό 

 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

 Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, 

αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 Να αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ  

2.2. Πποδιαγπαθέρ σώπυν διαμονήρ καη’ ελάσιζηον. 

 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. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από ην  θαηάιπκα δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο κε Internet.  

 Η διαμονή ηυν μαθηηών μποπεί να γίνει ζε δίκλινα ή ηπίκλινα δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα.Η δηακνλή 

ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα.  

3. Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή πποζυπινού αναδόσος ηος διαγυνιζμού. 

Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο λα πξαγκαηνπνηήζεη  ηηο θξαηήζεηο ζην 

μελνδνρείν θαη λα πξνζθνκίζεη, εληόο 3 ηξηώλ εκεξώλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην. 

4. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

5. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ  κέρξη θαη ηην Παπαζκεή 8/3/2019 και ώπα 

11.30. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε email δελ γίλνληαη δεθηέο. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

6. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 8/3/2019, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 12.30 ζην  Γξαθείν ηνπ  Γηεπζπληή ηνπ. 

7. Διαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη. Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. 

8. Διεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε ηζρύ & Τ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο 

επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο ηζρύνο ηεο. 

 Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή αλαθνξά ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. 

 Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να 

πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαη λα πεξηέρνληαη: Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρόλ επηπιένλ θόζηνο 

κεηαθνξάο απνζθεπώλ, δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη από ηηο ηνπηθέο 

αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 

Σν ρνιείν δηαηεξεί ηο δικαίυμα ηηρ ακύπυζηρ ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο 

ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

9. Ιζσύοςζα νομοθεζία 

Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ ΦΔΚ 681 ηΒ/2017 

 

                                                                          ν Γηεπζπληήο  

 

 

 

Γεκήηξηνο  Καιηζάο  
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