
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της  μετακίνησης του

21  ου   Γυμνασίου Πατρών   στον  Άγιο Ανδρέα Πατρών

1. Αντικείμενο της προκήρυξης
Αντικει�μενο  της  παρoύ� σης  Προκη� ρύξης  ει�ναι  η  παροχη�  ταξιδιωτικω� ν  ύπηρεσιω� ν  στο
πλαι�σιο  της  μετακίνησης τού  21  ου   Γυμνασίου  Πατρών   στον  Ιερο�  Ναο�  Αγι�ού  Ανδρε�α
Πατρω� ν

2. Προδιαγραφές
2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής

Ημερομηνι�α αναχω� ρησης: 30/01/2020, ημε�ρα Πέμπτη
Ημερομηνι�α επιστροφη� ς: 30/01/2020, ημε�ρα Πέμπτη

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην μετακίνηση
Αριθμο� ς μαθητω� ν: 250 (περίπου)
Αριθμο� ς σύνοδω� ν-καθηγητω� ν: 13
Αριθμο� ς κηδεμο� νων 0
Συνολικός αριθμο� ς μαθητω� ν και σύνοδω� ν: 263

2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής *

8:30 π.μ:  Σύγκε�ντρωση και αναχω� ρηση απο�  το χω� ρο τού σχολει�ού για τον Άγιο
Ανδρε�α

10:45 μ.μ. (περίπου):  Επιστροφη�  και α� φιξη στο χω� ρο τού σχολει�ού.

2.4. Μέσα μεταφοράς*
                • Λεωφορει�α ο� χι διω� ροφα, για μετακινη� σεις απο�  και προς τον προορισμο�  μας. Να
                 αναφε�ρεται ο αριθμο� ς θε�σεων και η παλαιο� τητα.

2.5. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική.
 Ασφάλεια  αστικής  ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανα� δοχο ταξιδιωτικο�

γραφει�ο  βα� σει  τού Π.Δ.  339/1996 απαιτει�ται  να ει�ναι  ασφαλισμε�νο για
αστικη� -επαγγελματικη�  εύθύ� νη. Υποχρεού� ται  πριν την τελικη�  κατακύ� ρωση
της μετακι�νησης, να καταθε�σει στο σχολει�ο ο� λα τα απαραι�τητα ε�γγραφα
πού  αποδεικνύ� ούν  την  ύ� παρξη  σύ� μβασης  αστικη� ς-επαγγελματικη� ς
εύθύ� νης  σε  ισχύ� .  Στη  σύνε�χεια  το  σχολει�ο  θα  διασταύρω� σει  με�σω  τού
ΗΑΤΤΑ τα ύποβαλλο� μενα στοιχει�α και αφού�  ελεγχθού� ν θα γι�νει η τελικη�
κατακύ� ρωση  στο  γραφει�ο  πού  αρχικα�  επιλε�χθηκε.  Σε  διαφορετικη�
περι�πτωση το ταξιδιωτικο�  γραφει�ο κρι�νεται ε�κπτωτο.

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις
Τα οχη� ματα πού θα χρησιμοποιηθού� ν για την μεταφορα�   θα πρε�πει να πληρού� ν κατ’
ελα� χιστον τις παρακα� τω προδιαγραφε�ς.
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3.1. Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον
• Άριστη εσωτερικη� , εξωτερικη�  και μηχανολογικη�  κατα� σταση τού οχη� ματος,

σύ� μφωνα με τις αντι�στοιχες προδιαγραφε�ς ΚΤΕΟ 
• Κλιματισμο�
• Μικροφωνικη�  εγκατα� σταση
• Επαρκη�  χω� ρο για αποθη� κεύση αποσκεύω� ν.
• Όλα  τα  απαιτού� μενα  ε�γγραφα  (α� δεια  κύκλοφορι�ας,  ΚΤΕΟ,  α� δεια

εξασκη� σεως  επαγγε�λματος  οδικού�  μεταφορε�α  επιβατω� ν,  ασφαλιστη� ριο
σύμβο� λαιο) σε ισχύ�  κατα�  την περι�οδο πραγματοποι�ησης της εκδρομη� ς.

 Να αναφε�ρεται ο αριθμο� ς θε�σεων 

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Όλα τα ταξιδιωτικα�  γραφει�α πού πληρού� ν ο� λες τις πρού8 ποθε�σεις σύ� μφωνα με την
ισχύ� ούσα νομοθεσι�α.

5. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών
Οι προσφορε�ς θα ύποβληθού� ν σφραγισμε�νες στη γραμματει�α τού σχολει�ού  με�χρι και
τις  24/01/2020,  ημέρα  Παρασκευή και  ω� ρα  09:30  π.μ Προσφορε�ς  πού
ύποβα� λλονται  με  email δεν  γι�νονται  δεκτε�ς.  Πε�ραν της ημερομηνι�ας  και  της  ω� ρας
λη� ξης της προθεσμι�ας ύποβολη� ς, καμι�α προσφορα�  δεν θα γι�νεται δεκτη� .

6. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφρα� γιση των προσφορω� ν θα γι�νει στις  24/01/2020 και ω� ρα 12:00 μ.μ στο
γραφει�ο τού Διεύθύντη�

7. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Αξιολο� γηση  και  επιλογη�  της  πλε�ον  σύμφε�ρούσας  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα� ς  με
ποιοτικα�  κριτη� ρια.

8. Διευκρινήσεις για την προσφορά

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 Έγγραφα πού αποδεικνύ� ούν την ύ� παρξη σύ� μβασης αστικη� ς-επαγγελματικη� ς  εύθύ� νης
σε ισχύ�  & Υ.Δ ο� τι η ασφα� λεια αστικη� ς εύθύ� νης καλύ� πτει τα α� τομα της εκδρομη� ς και
δεν ε�χει ξεπεραστει� το ο� ριο  της ισχύ� ος της.

 Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. 

 Υπεύ� θύνη δη� λωση ο� τι το Ταξιδιωτικο�  Γραφει�ο διαθε�τει ειδικο�  ση� μα λειτούργι�ας, το  
οποι�ο βρι�σκεται σε ισχύ� .
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Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.
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.λπ.)  χωρίς
αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.

9. Ισχύουσα νομοθεσία
Η αξιολο� γηση θα γι�νει σύ� μφωνα με το α� ρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 τού
ΦΕΚ 681 τ.Β/2017

2.8 Σε  περι�πτωση  προ� σθετης  ταξιδιωτικη� ς  ασφα� λισης  θα  πρε�πει  να  γι�νεται
ενημε�ρωση, απο�  το ταξιδιωτικο�  γραφει�ο, για τα ποσα�  (κατω� τατα/με�γιστα) πού
ασφαλι�ζονται  ανα�  κατηγορι�α.  Επι�σης  το  ταξιδιωτικο�  γραφει�ο    επιβάλλεται   να  
προσκομι�σει το σύμβο� λαιο της προ� σθετης ταξιδιωτικη� ς ασφα� λισης στο οποι�ο να
αναφε�ρονται τα ποσα�  πού καλύ� πτει  .  

 
Πάτρα, 21-01-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                     ΒΟΖΑΪΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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