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          16ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ     
 
Ταχ. ∆/νση: Κορυδαλλέως 13, ΤΚ 26441   
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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της  διήμερης εκδρομής  
του 16ου Γυμνασίου Πατρών στον Μυστρά και στην Σπάρτη.

 
1. Αντικείμενο της προκήρυξης 
Αντικείμενο  της  παρoύσης  Προκήρυξης  είναι  η  παροχή  ταξιδιωτικών  υπηρεσιών  στα 
πλαίσια  της  διήμερης  εκδρομής  του  16ου  Γυμνασίου  Πατρών  στον  Μυστρά    και  στην 
πάρτη.Σ

 

2. Προδιαγραφές 
τ
17 . 

2.1. Ημ ηερομηνίες διεξαγωγής  ς εκδρομής 
Ημερομηνία αναχώρησης   Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη

ρα Πέμπτη. Ημερομηνία επιστροφής  18 Απριλίου 2019 ημέ
 ε

α). 
2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην κδρομή 

ορίτσιΑριθμός μαθητών 31 (14 αγόρια, 17 κ
Αριθμός συ
Αριθμός κη

νοδών‐καθηγητών 3 (γυναίκες). 
δεμόνων………………………… 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών  34 
2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής * 
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α 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 

 

 
 
Τετάρτη 17042019                                                                                                            

π ά
                   

08:00 Αναχώρηση α ό το σχολείο για τον Μυστρ . 
10:00 Ενδιάμεση στάση επί της εθνικής οδού.                                                                        

η  στην  Καστροπολιτεία,  επίσκεψη  στις 12:30  Άφιξη  στον  Μυστρά.  Περιήγησ
βυζαντινές εκκλησίες.   

ρά. 15:00 Αναχώρηση για τον Νέο Μυστ
15:30  Άφιξη στον Νέο Μυστρά . Γεύμα. 

εκούραση. 
17:00  Αναχώρηση για  την Σπάρτη. 

χείο και ξ
.                  

17:45  Άφιξη στην Σπάρτη ,τακτοποίηση στο ξενοδο
19:45  Αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Δείπνο

το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 22:00  Επιστροφή σ
Πέμπτη 18042019 
08:00‐09: Πρωινό. 

Αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Επίσκεψη στο Άγαλμα το09:00  υ Λεωνίδα. 
10:00 Επίσκεψη στο Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος. 

Σπάρτης.  Περιήγηση  στον 11:00  Επίσκεψη  στην  Ακρόπολη  της  Αρχαίας 

εύμα.  
αρχαιολογικό χώρο. 
13:00 Επιστροφή στο κέντρο. Περιήγηση και γ

ύ.  
15:00 Αναχώρηση για την Πάτρα. 
7:00 Ενδιάμεση στάση επί της εθνικής οδο
9:00 Επιστροφή στον χώρο του σχολείου. 
1
1
 

2.4. Μέσα μεταφοράς* 
Ένα λεωφορείο που πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και 
αταλληλότητας ,σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία. Πριν την αναχώρηση  θα 
ίνει έλεγχος από την Τροχαία. 
κ
γ
 

2.5. Διαμονή* 
Ξεν ον κλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα οδοχείο τουλάχιστ  3 αστέρων . Διαμονή σε δί
δωμάτια με πρωινό. 

              Αριθμός μαθητών 31 (14 αγόρια ,17 κορίτσια). 
Αριθμός συν τών 3 (γυναίκες). 
Όλοι οι μαθητές πρέπει να διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο.     

οδών ‐ καθηγη

2.6. Ξεναγός* Δεν χρειάζεται 
 
 

2.7. Δεύτερος Οδηγός* Δεν χρειάζεται 
 
 

2.8. Ασφάλει



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  γρα ιλέχθηκε.  Σε  διαφορετική 
περίπτωση το ταξιδιωτι πτωτο. 

φείο  που  αρχικά  επ
κό γραφείο κρίνεται έκ

• Ταξιδιωτική ασφάλιση.  Να περιλαμβάνεται.  

 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις 
Τα  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  μεταφορά  και  οι  χώροι  διαμονής  θα 
πρέπ ι να ε πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

ο ραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον 
ερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, 

προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

3.1. Πρ διαγ
•  Άριστη εσωτ

σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
•  Κλιματισμό 
•  Μικροφωνική εγκατάσταση 
•  Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 
•  Όλα  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  (άδεια  κυκλοφορίας,  ΚΤΕΟ,  άδεια 

ύ  μεταφορέα  επιβατών,  ασφαλιστήριο 
δο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

εξασκήσεως  επαγγέλματος  οδικο
συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίο

• Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων  
ο ραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 
•  Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών 

θα  πρέπει  να  διαθέτουν  νόμιμη  άδεια  λειτουργίας  και  να  πληρούν  τους 
όρους ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα 
θέρμανση,  ζεστό  νερό  και  μπάνιο  εντός  των  δωματίων.  Δεν  θα  γίνουν 
δεκτές  προσφορές  που  προτείνουν  τη  κατάτμηση  των  μαθητών  σε 

3.2. Πρ διαγ

διαφορετικά  καταλύματα,  ακόμα  και  αν  είναι  όμορα.  Επίσης  να 
προσφέρεται από το  κατάλυμα δυνατότητα σύνδεσης με Internet.  

•  Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα 
δωμάτια με κανονικά‐ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια(ράντζα) 
δεν  είναι  αποδεκτά.  Η  διαμονή  των  συνοδών  καθηγητών  θα  γίνει  σε 
μονόκλινα δωμάτια.  

4. Λόγοι  αποκλεισμού  μετά  την  επιλογή  προσωρινού  αναδόχου  του 
διαγωνισμού. 

• Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος  της 
εκδρομής  να  πραγματοποιήσει    τις  κρατήσεις  στο  ξενοδοχείο  και  να 
ροσκομίσει,  εντός  3  τριών  ημερών,  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά, 
ιαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 
π
δ
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5. Δικαίωμα συμμετοχής 
Όλα  τα  ταξιδιωτικά  γραφεία  που  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  σύμφωνα  με  την 
ισχύουσα νομοθεσία. 



 
 

6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου  μέχρι και 
την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.Προσφορές που υποβάλλονται με email 
εν  γίνονται  δεκτές.  Πέραν  της  ημερομηνίας  και  της  ώρας  λήξης  της  προθεσμίας 
ποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 
δ
υ
 

7. ών  Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορ
  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  την  Τρίτη  12    Μαρτίου  2019  και  ώρα 
3:00, στο  Γραφείο του Διευθυντού. 
Η
1
 

8. Δ λιαδικασία που επε έγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση  και  επιλογή  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς  με 
ποιοτικά κριτήρια. 

9. Ρήτρα συμμετοχής* 
 

10. Διευκρινήσεις για την προσφορά 

•  Ο   Φ.Π.Α  θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τελικό ποσό της προσφοράς.

• Θα αναφέρεται  το συνολικό κόστος  της  εκδρομής αλλά και αναλυτικά το 
ρ υ ο . κόστος του λεωφο είου και το  ξεν δοχείου

• Στην  ταξιδιωτική  ασφάλιση  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  ποσά 
ατυχήματος που ασφαλίζονται. 

• Η ασφάλεια αστικής ευθύνης θα περιλαμβάνεται στην προσφορά. 

• Υ.Δ  ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και 
δεν έχει ξεπεραστεί το όριο της, καθώς και ότι το σήμα λειτουργίας είναι 
σε ισχύ. 

• Επίσης το ταξιδιωτικό γραφείο επιβάλλεται να προσκομίσει το συμβόλαιο 
της  πρόσθετης  ταξιδιωτικής  ασφάλισης  στο  οποίο  να  αναφέρονται  τα 

 ποσά που καλύπτει. 

• Το  Σχολείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  ακύρωσης  της  εκδρομής  ,  λόγω  μη 
συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω 
άλλης  σοβαρής  αιτίας  (απεργιών,  κακοκαιρίας,  κλείσιμο  συνόρων  κ.λ.π.) 
χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού  Γραφείου . 

• Εάν  υπάρξει  ακύρωση  από  μικρό  αριθμό  μαθητών  δεν  θα  υπάρξει 
αντίστοιχη χρέωση δωματίου στο ξενοδοχείο. 
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11. Ισχύο ουσα ν μοθεσία 

• 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 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28‐

02‐2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017. 
 
 
 
                                                                                         Ο  Διευθυντής 
                                                                                 
                                                                                        Δεμιράλης  Κωνσταντίνος 
                                                                                        ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής 
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