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ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιωηικών ςπηπεζιών 

ζηο πλαίζιο ηηρ μονοήμεπηρ εκδπομήρ-μεηακίνηζηρ  
ηων μαθηηών ηος Γςμναζίος αγεΐκων ζηην Καλαμάηα. 

 
1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ: Αληηθείκελν ηεο παξoύζεο Πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή 

ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο κνλνήκεξεο εθδξνκήο-κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ 
Γπκλαζίνπ αγεΐθσλ ζηελ Καιακάηα. 

2. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών: Καινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
λα ππνβάινπλ έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα ηελ ελ ιόγσ επίζθεςε, μέσπι 22-03-
2019, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 12:00 ζην γξαθείν ηεο Δ/ληξηαο. Πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη κε email ή fax δελ γίλνληαη δεθηέο. 

3. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών: Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα 
γίλεη ζηηο 22-03-2019 και ώπα 12.30 μ. μ. ζηο γπαθείο ηηρ Γ/νηπιαρ.  

4. Πποδιαγπαθέρ: 
4.1. Ημεπομηνίερ διεξαγωγήρ ηηρ εκδπομήρ 

Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο: 12-04-2019, ημέπα ΠΑΡΑΚΔΤΗ  
Ηκεξνκελία επηζηξνθήο: 12-04-2019, ημέπα ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

4.2. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων ζηην εκδπομή 
Αξηζκόο καζεηώλ: 42 
Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ: 03 
ςνολικόρ αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ: 45 

4.3. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ  

8:30: ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ. 
10:00 : ΣΑΗ (15΄) 
12.00: ΑΦΙΞΗ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
12.00 – 13.00: ΕΠΙΚΕΦΗ ΣΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ 
13.00 – 13.40: ΠΕΡΙΗΓΗΗ Ε ΥΧΡΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ [Ι. Ν. ΤΠΑΠΑΝΣΗ θαη ΑΓΙΧΝ 
ΑΠΟΣΟΛΧΝ] & ΓΕΝΙΚΑ ΣΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ  
13.40 – 16:00: ΦΑΓΗΣΟ & ΞΕΚΟΤΡΑΗ 
16.00: ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΓΙΑ ΑΓΕΨΚΑ 
19.30: ΑΦΙΞΗ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΣΑΗ 

4.4. Μέζα μεηαθοπάρ: Σνπξηζηηθό Λεσθνξείν κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο νρήκαηνο θαη’ 
ειάρηζηνλ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2019 
ΠΔΡ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η ΓΤΣ. 

ΔΛΛΑΓΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: Φ.23/95 
Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ 
Γ Τ Μ Ν Α  Ι Ο   Α Γ Δ Ϊ Κ Ω Ν   

 ΥΟΛΔΙΟ: Γςμνάζιο αγεΐκων  

Σ.Κ.: 25200 αγέικα  ΠΡΟ : ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦ.: κ. Νικολεηζέα Γεωπγία 
e–mail: mail@gym-sageik.ach.sch.gr  

ΣΗΛ.: 26930 41078  

FAX: 26930 41070   
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Α] Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΕΟ / Κιηκαηηζκό & κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε / Επαξθή ρώξν γηα 
απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 
 
Β] Όλα ηα απαιηούμενα έγγπαθα (άδεια κςκλοθοπίαρ, ΚΣΔΟ, άδεια εξαζκήζεωρ 
επαγγέλμαηορ οδικού μεηαθοπέα επιβαηών, αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο) ζε ιζσύ καηά ηην 
πεπίοδο ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ 
 

4.5. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιωηική. 

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπεωηική). Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ 
Π.Δ. 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. 

 Σαξιδιωηική αζθάλιζη: ην αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν δύλαηαη λα παξέρεη θαη 
ηαμηδησηηθή αζθάιηζε. [ηελ πεξίπησζε πξόζζεηεο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη ελεκέξσζε, από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν, γηα ηα πνζά (θαηώηαηα/κέγηζηα) πνπ 
αζθαιίδνληαη αλά θαηεγνξία. Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν επιβάλλεηαι λα πξνζθνκίζεη ην 
ζπκβόιαην ηεο πξόζζεηεο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πνζά πνπ 
θαιύπηεη]. 

5. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα 
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

6. Γιαδικαζία πος επελέγη για ηην ανάθεζη: Αμηνιόγεζε θαη επηινγή ηεο πιένλ 
ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνηόηεηα ησλ 
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

7. Γιεςκπινίζειρ για ηην πποζθοπά 

 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο & θα πρέπει να 
αναγράφεται και η τιμή ανά μαθητή.  

 ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ποζά αηςσήμαηορ πνπ 
αζθαιίδνληαη. 

 Σα διόδια ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά. 

 Η αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

 Τ.Δ όηη ε αζθάιεηα αζηικήρ εςθύνηρ θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη 

μεπεξαζηεί ην όξην ηεο, θαζώο θαη όηη ην ζήμα λειηοςπγίαρ είλαη ζε ηζρύ [δει. λα 
επιςυνάπτεται υπεύθυνη δήλωςη ότι διαθέτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ Γραφείου 
Γενικού Τουριςμού του ενδιαφερομένου, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχύ και αντίςτοιχη 
δήλωςη καταλληλότητασ των λεωφορείων(άδεια, αςφάλεια, ΚΤΕΟ)]. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δικαίωμα ηηρ ακύπωζηρ ηηρ εκδπομήρ, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο 
ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, 

θαθνθαηξίαο, έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ λόγω πραγματικήσ ανώτερησ βίασ θιπ) ρσξίο 

απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ ή ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ θα 
προβλεφθεί η επιςτροφή όλων των χρημάτων. 



Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

 

Γπ. ΝΙΚΟΛΔΣΔΑ ΓΔΩΡΓΙΑ 
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