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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   Κ. Ασαΐα   10-10-2019    

ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ ΠΡΩΣ. & ΓΔΤΣ. ΔΚΠ/Η   Απ. Ππυη: 408 

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ ΓΔΤΣ. ΔΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 

ΣΔΡΜΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ Σ.Κ. 25 200 Κ.ΑΥΑΪΑ    Ππορ: Σαξιδιυηικά γπαθεία 

ΣΗΛ: (26930) 22204 – FAX: (26930) 24832 

mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την 

παροχή ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ  

πενθήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ του ΓΕΛ  Κ. Αχαΐασ ςτη 

Θεςςαλονίκη. 
  

 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 
Αντικεύμενο τησ παρούςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα 

πλαύςια τησ πενθήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ Κ. Αχαΐας ςτη Θεσσαλονίκη. 

 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ 9 Δεκεμβρίου 2019 ημϋρα Δευτϋρα. 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ 13 Δεκεμβρίου 2019 ημϋρα Παραςκευό. 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αριθμόσ μαθητών 62 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 4 

Αριθμόσ κηδεμόνων   --- 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 66 

Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ * 

Μεηαθοπά από ηο ζσολείο ζηο ξενοδοσείο ζηη Θεζζαλονίκη ηην ημέπα ηηρ ανασώπηζηρ και 

ανηιζηπόθυρ ηην ημέπα επιζηποθήρ. Η μεηάβαζη και η επιζηποθή θα γίνοςν μέζυ Ιυαννίνυν 
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από ηην Δγναηία οδό. Θα σπηζιμοποιηθεί η γέθςπα ηος Ρίος-Ανηιππίος και μόνον. Σιρ 

ενδιάμεζερ ημέπερ θα ππαγμαηοποιηθούν εκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ ζύμθυνα με ηο λεπηομεπέρ 

ππόγπαμμα πος θα καηαηεθεί ζηο γπαθείο πος θα επιλεγεί (πεπιήγηζη ζηην πόλη ηηρ 

Θεζζαλονίκηρ, ζηον απσαιολογικό σώπο ηηρ Βεπγίναρ, ζηην Έδεζζα). Σην ημέπα ανασώπηζηρ 

θα γίνει ζηάζη ζηα Ιυάννινα και ηηρ επιζηποθήρ παπάκαμτη και ζηάζη ζηο Μέηζοβο ή και 

ανηίζηποθα, όπυρ οπίζει ο απσηγόρ ηηρ εκδπομήρ. 

2.3.  Μέςα μεταφοράσ*  

Με δύο λευθοπεία (να αναθέπεηαι ο απιθμόρ θέζευν) ηα οποία θα πληπούν όλερ ηιρ 

πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ. Σα λευθοπεία θα είναι ζηη 

διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα μεηακινούνηαι ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ 

ηιρ ώπερ βάζη ππογπάμμαηορ. 

 

Αποκλείοςμε ηο διώποθο λευθοπείο. 

 

 

 

2.4. Διαμονή* 

Δπιθςμούμε ξενοδοσεία ηεζζάπυν αζηέπυν  (**** σαπακηηπιζμόρ Δ.Ο.Σ.) με παποσή 

ππυινού, ζε ππώηη πποηίμηζη ζηο κένηπο ή αν όσι, κονηά ζηο κένηπο ηηρ Θεζζαλονίκηρ ώζηε 

να ςπάπσει ππόζβαζη και με ηα πόδια. Απαπαίηηηη η αναθοπά ηος ονόμαηορ ηος ξενοδοσείος 

και η πεπιγπαθή ηος ππυινού. Σα δυμάηια να είναι ηο πολύ ηπίκλινα για ηοςρ μαθηηέρ και 

μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ. Δπιθςμούμε να βπίζκονηαι ζηον ίδιο όποθο και 

θςζικά ζηο ίδιο κηήπιο. 

 

Ξεναγόσ* 

 

 

Δεύτεροσ Οδηγόσ*  

Κρύνεται απαραύτητη η ύπαρξη δεύτερου οδηγού.    

2.5.  

 

 

2.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και ταξιδιωτική. 

 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ (υποχρεωτική). Το ανϊδοχο ταξιδιωτικό 

γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτεύται να εύναι αςφαλιςμϋνο για 

αςτικό-επαγγελματικό ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελικό κατακύρωςη 

τησ εκδρομόσ, να καταθϋςει ςτο ςχολεύο όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ  ευθύνησ ςε 

ιςχύ. Στη ςυνϋχεια το ςχολεύο θα διαςταυρώςει μϋςω του ΗΑΤΤΑ τα 

υποβαλλόμενα ςτοιχεύα και αφού ελεγχθούν θα γύνει η τελικό 
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κατακύρωςη ςτο γραφεύο που αρχικϊ επιλϋχθηκε. Σε διαφορετικό 

περύπτωςη το ταξιδιωτικό γραφεύο κρύνεται ϋκπτωτο. 

 Σαξιδιωτική αςφάλιςη. Επιθυμούμε πρόςθετη αςφϊλιςη κϊλυψησ 

εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ.  

 

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ 
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ θα 

πρϋπει να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 

3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ, 

ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

• Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΤΕΟ, ϊδεια 

εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ οδικού μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ. 

 Να αναφϋρεται ο αριθμόσ θϋςεων  

3.2. Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον. 

• Οι χώροι που θα προςφερθούν για τη διαμονό μαθητών και εκπαιδευτικών 

θα πρϋπει να διαθϋτουν νόμιμη ϊδεια λειτουργύασ και να πληρούν τουσ 

όρουσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ. Ειδικότερα θα πρϋπει να ϋχουν απαραύτητα 

θϋρμανςη, ζεςτό νερό και μπϊνιο εντόσ των δωματύων. Δεν θα γύνουν 

δεκτϋσ προςφορϋσ που προτεύνουν τη κατϊτμηςη των μαθητών ςε 

διαφορετικϊ καταλύματα, ακόμα και αν εύναι όμορα. Επύςησ να 

προςφϋρεται από το  κατϊλυμα δυνατότητα ςύνδεςησ με Internet.  

• Η διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε, τρύκλινα δωμϊτια με κανονικϊ-

ομοιόμορφα κρεβϊτια. Βοηθητικϊ κρεβϊτια(ρϊντζα) δεν εύναι αποδεκτϊ. Η 

διαμονό των ςυνοδών καθηγητών θα γύνει ςε μονόκλινα δωμϊτια.  

4. Λόγοι αποκλειςμού μετά την επιλογή προςωρινού αναδόχου του 

διαγωνιςμού. 

 Το ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει ςε περύπτωςη που γύνει ανϊδοχοσ τησ 

εκδρομόσ να πραγματοποιόςει  τισ κρατόςεισ ςτο ξενοδοχεύο και να 

προςκομύςει, εντόσ 3 τριών ημερών, τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, 

διαφορετικϊ κρύνεται ϋκπτωτο. 

 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα. 
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6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου  μϋχρι και 

τισ 16/10/2019 ημέρα Σετάρτη και ώρα 12.00 μ. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται 

με email δεν γύνονται δεκτϋσ. Πϋραν τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ, καμύα προςφορϊ δεν θα γύνεται δεκτό. 

 

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 16/10/2019 ημέρα Σετάρτη και ώρα 

12.30  ςτο γραφεύο του Διευθυντό του ΓΕ.Λ. Κ. Αχαΐασ.  

Σο επιλεγόμενο ππακηοπείο θα ενημεπυθεί ηηλεθυνικά για ηην ανάλητη ππαγμαηοποίηζηρ 

ηηρ εκδπομήρ. 

 

8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη  

Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ με 

ποιοτικϊ κριτόρια. 

9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ* 

 

10. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 

Η προςφορά θα περιλαμβάνει: 

 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ  ευθύνησ 

ςε ιςχύ & Υ.Δ ότι η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ καλύπτει τα ϊτομα τησ εκδρομόσ και 

δεν ϋχει ξεπεραςτεύ το όριο  τησ ιςχύοσ τησ. 

 Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ με 

ςαφό αναφορϊ ςτα αςφαλιζόμενα ποςϊ. 

 Ση ςυνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνςη ανά 

μαθητή. Οι παραπάνω τιμέσ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και να 

περιϋχονται: Φόροι αεροδρομύων, επύναυλοι καυςύμων, τυχόν επιπλϋον κόςτοσ 

μεταφορϊσ αποςκευών, διόδια, φόροι ό τϋλη διαμονόσ και γενικϊ οποιαδόποτε 

επιβϊρυνςη επιβϊλλεται από τισ τοπικϋσ αρχϋσ των τόπων διϋλευςησ ό διαμονόσ. 

 Υπεύθυνη δόλωςη ότι το Ταξιδιωτικό Γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, το 

οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 

Προςφορέσ που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα 

ςυνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

Το Σχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη ςυμπλόρωςησ 

του αριθμού μαθητών, μη ϋγκριςησ τησ μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ 

(απεργιών, κακοκαιρύασ, κλεύςιμο ςυνόρων, κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Ταξιδιωτικού 

Γραφεύου. 
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11. Ιςχύουςα νομοθεςία 

 η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-

02-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 

 

Κ. Αχαΐα 10-10-2019                                                  Ο Διευθυντόσ    

 

 

                                                                                          Ανδρϋασ Ψόνιασ 

 


