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Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ τριήμερησ 

(3) εκπαιδευτικήσ μετακίνηςησ για ςυμμετοχή ςε 

διαγωνιςμό του 21ου Γυμναςίου Πατρών ςτη 

Θεςςαλονίκη 

 

Aριθμόσ Πρωτοκόλλου: 1415/14-11-2017 

(Aνακοινοποίηςη) 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικείμενου τησ παρoύςησ προκήρυξησ είναι η παροχή ταξιδιωτικών 

υπηρεςιών ςτο πλαίςιο τησ τριήμερησ (3) εκπαιδευτικήσ μετακίνηςησ του 21ου 

Γυμναςίου Πατρών ςτη Θεςςαλονίκη, προκειμένου να ςυμμετάςχει ομάδα 

μαθητών ςε διαγωνιςμό μαθηματικών 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνία αναχώρηςησ 15/12/2017 ημέρα ΠΑΡΑΚΕΥΗ 

Ημερομηνία επιςτροφήσ 17/12/2017 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 
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Αριθμόσ μαθητών: 24 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 2 

Αριθμόσ κηδεμόνων 0 

Συνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 26 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15/12  

06:30 ΑΝΑΧΩΗΣΗ ΑΡΟ ΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

11:30 ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ - ΦΑΓΗΤΟ  

15: 30 ΒΕΓΙΝΑ - ΕΡΙΣΚΕΨΗ 

19:30 ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΑΚΤΟΡΟΙΗΣΗ  ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ –  

20:30 ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΔΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ – ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΟ ΤΗΣ ΡΟΛΗΣ 

22:30 ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΕΥΣΗ  

ΑΒΒΑΣΟ 16/12 

07:00 ΑΦΥΡΝΙΣΗ - ΡΩΙΝΟ  

08:00 ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΧΩΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

14:00 ΑΝΑΧΩΗΣΗ ΑΡΟ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ – ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΗΝ ΡΟΛΗ- ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΚΟ – ΞΕΚΟΥΑΣΗ 

16:30 ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΡΟΛΥΧΩΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «NOUVELLE» ΩΑΙΟΚΑΣΤΟ, ΕΙΔΙΚΑ 

ΣΤΟ ΡΑΚΟ ΔΕΙΝΟΣΑΥΩΝ ΚΑΙ ΣΡΗΛΑΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

18:00 ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΡΕΙΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΑΑΛΙΑΚΗ – ΛΕΥΚΟΣ 

ΡΥΓΟΣ-ΦΑΓΗΤΟ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 17/12 

07:30 ΑΦΥΡΝΙΣΗ – ΡΩΙΝΟ – ΑΝΑΧΩΗΣΗ ΑΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

09:00 ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΧΩΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΦ 

12:30 ΑΝΑΧΩΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

15:30 ΑΦΙΞΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΦΑΓΗΤΟ 

22:00 ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΡΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Οι θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ του ενδιάμεςου προγράμματοσ είναι δυνατόν να 

διαφοροποιθκοφν.  

2.4.Μζςα μεταφοράσ  



Ζνα λεωφορείο  

Στθν προςφορά να αναγράφεται θ χρονολογία πρϊτθσ κυκλοφορίασ του μεταφορικοφ 

μζςου.  

2.5.Διαμονή  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ι 4 * με πρωινό ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

επίςκεψθ των ςθμαντικϊν μνθμείων με πεηι διαδρομι. Το ςφνολο των χρθςιμοποιουμζνων 

δωματίων να είναι ςε ζναν όροφο και ςε εξαιρετικά δφςκολθ περίπτωςθ ι πολφ 

ςυμφερότερθ οικονομικά, ςε δφο ορόφουσ το πολφ. (Ενδεικτικά για τουσ μακθτζσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν 8 τρίκλινα δωμάτια.)  

Ρροςφορζσ για μεγαλφτερθσ κατθγορίασ ξενοδοχείο κα ςυνεκτιμθκοφν από τθν επιτροπι 

επιλογισ ωσ προσ το οικονομικό ςκζλοσ και τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν.  

2.6.Ξεναγόσ  

Δεν απαιτείται  

2.7.Δεφτεροσ Οδηγόσ  

Δεν απαιτείται  

2.8.Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ και ταξιδιωτική.  

 Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο 

βάςει του Ρ.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι αςφαλιςμζνο για αςτικι-

επαγγελματικι ευκφνθ. Υποχρεοφται πριν τθν τελικι κατακφρωςθ τθσ εκδρομισ, να 

κατακζςει ςτο ςχολείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ 

ςφμβαςθσ αςτικισ- επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ. Στθ ςυνζχεια το ςχολείο κα 

διαςταυρϊςει μζςω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφοφ ελεγχκοφν κα 

γίνει θ τελικι κατακφρωςθ ςτο γραφείο που αρχικά επιλζχκθκε. Σε διαφορετικι 

περίπτωςθ το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται ζκπτωτο.  

 Σαξιδιωτική αςφάλιςη. Η προςφορά να περιζχει ξεχωριςτά το κόςτοσ τθσ 

ταξιδιωτικισ αςφάλειασ, κακϊσ και τισ καλφψεισ τθσ.  

3. Ελάχιςτεσ προχποθζςεισ  
Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά και οι χϊροι διαμονισ κα 

πρζπει να πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ.  

3.1.Προδιαγραφζσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον  

• Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του οχιματοσ, ςφμφωνα 

με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΤΕΟ 

 • Κλιματιςμό  

• Μικροφωνικι εγκατάςταςθ  

• Επαρκι χϊρο για αποκικευςθ αποςκευϊν.  



• Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ, άδεια εξαςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχφ κατά 

τθν περίοδο πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ.  

3.2.Προδιαγραφζσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον.  

• Οι χϊροι που κα προςφερκοφν για τθ διαμονι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν κα πρζπει 

να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ αςφάλειασ και 

υγιεινισ. Ειδικότερα κα πρζπει να ζχουν απαραίτθτα κζρμανςθ, ηεςτό νερό και μπάνιο 

εντόσ των δωματίων. Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που προτείνουν τθ κατάτμθςθ 

των μακθτϊν ςε διαφορετικά καταλφματα, ακόμα και αν είναι όμορα. Επίςθσ να 

προςφζρεται από το κατάλυμα δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Internet.  

• Η διαμονι των μακθτϊν μπορεί να γίνει ςε δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα δωμάτια με 

κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοθκθτικά κρεβάτια(ράντηα) δεν είναι αποδεκτά. Η 

διαμονι των ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα γίνει ςε μονόκλινα δωμάτια. 

4. Λόγοι αποκλειςμοφ μετά την επιλογή προςωρινοφ αναδόχου του 

διαγωνιςμοφ.  
 Το ταξιδιωτικό γραφείο κα πρζπει ςε περίπτωςθ που γίνει ανάδοχοσ τθσ εκδρομισ να 

πραγματοποιιςει τισ κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο και να προςκομίςει, εντόσ 3 τριϊν 

θμερϊν, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, διαφορετικά κρίνεται ζκπτωτο.  

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ  
Πλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία.  

6. Σρόποσ πληρωμήσ  
Με τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ το 30%. Στισ 1/12/2017 το 50%. Το υπόλοιπο 20% 

παρακρατείται ωσ εγγφθςθ και αποδίδεται τθν 18/12/2017, εφόςον ζχουν ολοκλθρωκεί 

όλα όςα αναφζρονται ςτο ςυμφωνθτικό και με τον τρόπο που αναφζρονται ς’ αυτό.  

7. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών  
Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφραγιςμζνεσ ςτθ γραμματεία του ςχολείου μζχρι και 

τισ 09.00 π.μ. τθν Τετάρτθ  22 Νοεμβρίου 2017. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται με email 

ι fax δεν γίνονται δεκτζσ. 

8. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Τετάρτθ 22 Νοεμβρίου 2017 και ϊρα 

11:00 ςτο Γραφείο του Διευκυντι του 21ου Γυμναςίου Ρατρϊν. 

9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ  
Σε περίπτωςθ μθ ικανοποιθτικϊν ποιοτικά παρεχομζνων υπθρεςιϊν που 

περιλαμβάνονται ςτο ςυμφωνθτικό, το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα ανάλογθσ 

μείωςθσ τθσ ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ του ταξιδιωτικοφ γραφείου.  

10. Διευκρινήςεισ για την προςφορά  
 Ο ΦΡΑ κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο τελικό ποςό τθσ προςφοράσ.  

 Στθν ταξιδιωτικι αςφάλιςθ κα πρζπει να αναφζρονται τα ποςά ατυχιματοσ που 

αςφαλίηονται.  

 Τα διόδια κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν τελικι προςφορά.  



 Η αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ κα περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά.  

 Υ.Δ ότι θ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ καλφπτει τα άτομα τθσ εκδρομισ και δεν ζχει 

ξεπεραςτεί το όριο τθσ, κακϊσ και ότι το ςιμα λειτουργίασ είναι ςε ιςχφ.  

 Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ 

του αρικμοφ μακθτϊν, μθ ζγκριςθσ τθσ μετακίνθςθσ ι λόγω άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ 

(απεργιϊν, κακοκαιρίασ, κλείςιμο ςυνόρων, κλπ) χωρίσ αποηθμίωςθ του Ταξιδιωτικοφ 

Γραφείου.  

11. Ιςχφουςα νομοθεςία  

Η  αξιολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 33120/ΓΔ4/6-

3-2017 (ΦΕΚ 681 τΒ/2017). 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

             ΒΟΖΑΪΣΗ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ 
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