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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών  

στο πλαίσιο επίσκεψης ξένων σχολείων στο Αίγιο  

σε πρόγραμμα Erasmus+ του 1
ου

 ΓΕΛ Αιγίου 
 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρούσης προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

στα πλαίσια επίσκεψης ξένων σχολείων που συνεργάζονται με το σχολείο μας, το 

1ο ΓΕΛ Αιγίου, σε πρόγραμμα Erasmus+.  

 

2. Προδιαγραφές 

2.1. Ημερομηνίες παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

Από 23/9/2019 ημέρα Δευτέρα έως και 26/9/2019 ημέρα Πέμπτη. 

 

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων 

Αριθμός μαθητών      43 

Αριθμός συνοδών-καθηγητών    11 

Αριθμός κηδεμόνων    0 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών 54 
 
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της προσθαφαίρεσης έξι (6) μαθητών/συνοδών. 

 

2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής  

 
 
Ημερομηνία Ώρα Δραστηριότητα 
   
23 Σεπτεμβρίου 2019, 
Δευτέρα 

  

 10.20 – 11.00 Αναχώρηση από το σχολείο για τον 
ιστιοπλοϊκό όμιλο της Πάτρας 

 11.00 – 14.30 Δραστηριότητες Ιστιοπλοΐας 
 14.30 – 16.30 Γεύμα 
 16.30 – 17.10 Επιστροφή στο σχολείο 
   
24 Σεπτεμβρίου 2019, 
Τρίτη 

8.15 – 8.45 Αναχώρηση από το σχολείο για τον σταθμό 
τραίνου στο Διακοπτό  

 9.05 – 9.50 
 

Ανάβαση με το τραινάκι μέχρι το Μέγα 
Σπήλαιο 

 10.20 - 13.30 Κατάβαση του Βουραικού με τα πόδια  μέχρι 
τα Νιάματα 

 13.40 – 13.55 
 

Επιστροφή με το τραινάκι μέχρι το σταθμό 
του Διακοπτού 

 14.15 -16.30 
 

Αναχώρηση με το λεωφορείο για τοπική 
παραλία της Αιγιαλείας για μπάνιο 

 16.30 – 17.00 Επιστροφή με το λεωφορείο στο Αίγιο 
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25 Σεπτεμβρίου 2019, 
Τετάρτη  

8.30 – 11.20 Αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία 

 11.30 – 14.30 Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο  
 14:30 – 16:00 Αναχώρηση για τοπική ταβέρνα - Γεύμα 
 16.00 – 17.30 Αναχώρηση για την παραλία Καλογριά 
 17.30 – 19.00 Κολύμβηση 
 19.00 – 20.30 Επιστροφή στο Αίγιο 
   
26 Σεπτεμβρίου 2019, 
Πέμπτη 

8.15 – 10.30 
 

Αναχώρηση από το σχολείο για Αθήνα 

 10.30 – 13.30  
 

Επίσκεψη στο κέντρο αναρρίχησης στο 
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ) 

 13.30 – 14.30 Γεύμα στο ΟΑΚΑ 
 14.30 – 15.00 Αναχώρηση για την Ακρόπολη 
 15:00 – 18:00 Ξενάγηση στην Ακρόπολη/Πλάκα  

 18:00 – 19:30 Ελεύθερος χρόνος 
 19:30 – 22:00 Επιστροφή στο Αίγιο 

 
Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει και θα 
οριστικοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 

 
2.4. Μέσα μεταφοράς 

Λεωφορείο. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού-
εκπαιδευτικού για τις μετακινήσεις σύμφωνα με τις εντολές του για τις 
ανάγκες του Erasmus+ προγράμματος.  

 
2.5. Διαμονή 

Δεν χρειάζεται. 

 

2.6. Ξεναγός* 

  Όχι 

 
2.7. Δεύτερος Οδηγός* 

  Όχι 

 
2.8. Ασφάλεια 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 της 

εκδρομής, να καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πιστοποιηθεί από τον Η.Α.Τ.Τ.Α. η 

ύπαρξη σε ισχύ σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, με τις 

ελάχιστες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καλύψεις. Συγκεκριμένα 

α)κάλυψη αστικής ευθύνης από λάθη και παραλείψεις του τουριστικού 

γραφείου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του με νομίμως λειτουργούσα 

στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τυχόν 

αξιώσεις του καταναλωτή , οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την 
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πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και β) σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 

πτώχευσης του τουριστικού γραφείου κάλυψη, πέραν των αξιώσεων, της 

υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και της επιστροφής των ατόμων. 

Αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι σωστά θα γίνει η τελική κατακύρωση στο 

γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το ταξιδιωτικό 

γραφείο κρίνεται έκπτωτο. 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ΔΔΕ Αχαΐας συνιστά και την Πρόσθετη Ασφάλιση 

κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Οι μετακινήσεις θα 

επιθυμούσαμε να καλύπτονται από ασφάλεια ατυχήματος για τους 

συμμετέχοντες. 

 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις οχημάτων 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά θα πρέπει να πληρούν κατ’ 

ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ 

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Ζώνες ασφαλείας 

• Φαρμακείο 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

• Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων 

        

          Θα επιθυμούσαμε στην προσφορά να υπάρχει και τιμή για λεωφορείο με 
διαθεσιμότητα 60 θέσεων. 
 

 

4. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος να 

προσκομίσει, εντός 3 τριών ημερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο.  

 

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 

Λόγω της θερινής περιόδου (κλειστά σχολεία), οι προσφορές θα υποβληθούν στο 

email του σχολείου (1lyk-aig@sch.gr) μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα 

mailto:1lyk-aig@sch.gr
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Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της 

προθεσμίας υποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

 
7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. στο γραφείο του Διευθυντή. 

 

8. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 
Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα και το εύρος 

των προσφερόμενων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το 

πρακτορείο που μειοδοτεί. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με 

τηλεφωνική επικοινωνία. Παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των γραφείων να μην 

επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα, παρά μόνο εάν χρειάζονται πληροφορίες που 

δεν αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη και είναι αναγκαίο να δοθούν 

διευκρινήσεις.  

Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την οργάνωση των μετακινήσεων θα 

υπογράψει σύμβαση σύμφωνα με την σύμβαση που προτείνει ο Η.Α.Τ.Τ.Α., σε 

εφαρμογή του Π.Δ. 339/1996 και της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα 

οργανωμένα ταξίδια. Η επιτροπή αξιολόγησης υπογράφει τη σχετική σύμβαση και 

καταβάλλει στον ανάδοχο προκαταβολή (30%) με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό που θα υποδείξει το πρακτορείο. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί 

μετά το πέρας των μετακινήσεων, και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της 

σύμβασης, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό. 

 

9. Ρήτρα συμμετοχής 
 
 

10. Διευκρινήσεις για την προσφορά  
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 

 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής ευθύνης 

σε ισχύ & Υ.Δ ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και 

δεν έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της. 

 Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος με σαφή 

αναφορά στα ασφαλιζόμενα ποσά.  

 Τη συνολική τιμή (ολογράφως και αριθμητικώς) αλλά και την επιβάρυνση 

ανά άτομο. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και 

να περιέχονται: τυχόν επιπλέον κόστος μεταφοράς αποσκευών, διόδια, φόροι ή 

τέλη διαμονής και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση επιβάλλεται από τις τοπικές 
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αρχές. Στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνεται η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 

ευθύνης και η ασφάλεια ατυχήματος. 

  Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει άδεια λειτουργίας απ’ τον Ε.Ο.Τ. σε 

ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα του λεωφορείου. 

 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης των μετακινήσεων, λόγω μη έγκρισης των 

μετακινήσεων από την Δ.Δ.Ε. Αχαΐας ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, 

κακοκαιρίας, κλπ.) χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

11. Ισχύουσα νομοθεσία 

 η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28- 

02-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής 

 

 
          Ανδρέου Ηλίας 


