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ΘΕΜΑ:  «Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό ταξιδιωτικών 
υπηρεςιών ςτo πλαύςιο τησ τετραόμερησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ του ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 
Καλαβρύτων ςτο ΚΠΕ Καρπενηςίου» 

 
1. Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ 
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ προκόρυξησ εύναι η παροχό μεταφορικού ϋργου ςτα πλαύςια 
τησ τετραόμερησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ του ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Καλαβρύτων ςτο ΚΠΕ 
Καρπενηςίου. 
 

2. Προδιαγραφϋσ 
2.1. Ημερομηνύεσ διεξαγωγόσ τησ εκδρομόσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ 03 Φεβρουαρύου 2018 ημϋρα Σϊββατο 
Ημερομηνύα επιςτροφόσ 06 Φεβρουαρύου 2018 ημϋρα Τρύτη 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομό 

Αριθμόσ μαθητών 38 -40 (τριϊντα οκτώ ϋωσ ςαρϊντα) 
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 5 (πϋντε) 
υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 43-45 (ςαρϊντα τρύα ϋωσ ςαρϊντα 
πϋντε) 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομόσ  

1η μέρα, 
3 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο 

 
Αναχϊρηςη από Καλάβρυτα ςτισ 07:00 π.μ. από το χϊρο του ςχολείου με προοριςμό το 
Καρπενήςι    ακολουθϊντασ τη διαδρομή Πάτρα, Θζρμο, Προυςό, Καρπενήςι. την  περίπτωςη 
που η κατάςταςη του δρόμου δεν είναι καλή λόγω καιρικϊν ςυνθηκϊν θα ακολουθήςουμε τη 
διαδρομή προσ Πάτρα, Γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Λαμία, Καρπενήςι.  την διαδρομή θα γίνονται 
ςτάςεισ για ξεκοφραςη. Επίςκεψη ςτην Ιερά Μονή Αγάθωνοσ. Γεφμα ςτην Τπάτη.  



Άφιξη ςτο ξενοδοχείο ςτισ 16:00 περίπου. Σακτοποίηςη ςτα δωμάτια. τη ςυνζχεια, 
περίπατοσ-γνωριμία με την πόλη, δείπνο και επιςτροφή ςτο ξενοδοχείο ςτισ 10:30 για 
διανυκτζρευςη. 
 

2η , 3η ,4η  μέρα,  
4-5-6 Φεβρουαρίου 2018, ημέρες Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη 

 

Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ Ιεξά Μνλή Πξνπζνύ. Επηζηξνθή θαη γεύκα ζην Καξπελήζη. 

Σηε ζπλέρεηα ζα εμειηρζεί ην ηξηήκεξν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ, ην νπνίν ελδεηθηηθά έρεη σο εμήο: 

Πξώηε κέξα 

4:00 κκ - 6:30 κκ Καισζόξηζκα - Επίζθεςε ζην Πιαηαλόδαζνο ηνπ Κεθαιόβξπζνπ (κε ηε 

κνξθή παηρληδηνύ). 

  

Δεύηεξε κέξα 

8:30 πκ - 1:30 κκ Επίζθεςε ζην Παιαηό Μηθξό Χσξηό  (16 ρικ κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν). 

19:00 κκ - 20:30 κκ Έλαζηξνο Οπξαλόο (Αζηξνπαξαηήξεζε (3 ρικ κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν) 

ή παξνπζίαζε γηα ην δαζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο απεηιέο ηνπ. 

Πξνϋπόζεζε γηα λα γίλεη αζηξνπαξαηήξεζε είλαη λα κελ έρεη έληνλε θσηεηλόηεηα ε Σειήλε θαη 

λα κελ ππάξρεη λεθνθάιπςε.  

  

Τξίηε κέξα 

8:30 πκ - 1:30 κκ Επίζθεςε ζηνπο Γνξγηαλάδεο - Κνξπζράδεο θαη μελάγεζε ζην Μνπζείν 

Εζληθήο Αληίζηαζεο (3 ρικ κε ιεσθνξείν) 

  

Δξαζηεξηόηεηεο:  Πεδνπνξία, γλσξηκία κε ρισξίδα - παλίδα, ηδηαίηεξα Ιζηνξηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο,κύζνη θαη παξαδόζεηο, θπζηθνί ήρνη, Φσιηέο δώσλ, αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο, ππαίζξηα 

παηρλίδηα δαζηθό νηθνζύζηεκα, θπζηθέο παξαηεξήζεηο, επίζθεςε ζε Μνπζείν. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο  εμειίζζνληαη ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηβαιινληηθήο δηαδξνκήο. 

Μετά από ςφντομο γεφμα αναχϊρηςη ςτισ 15.00 περίπου προσ Καλάβρυτα. Άφιξη ςτην πόλη 
και ςτο χϊρο του ςχολείου – μετά από ολιγόλεπτεσ ενδιάμεςεσ ςτάςεισ – ςτισ 20.00 περίπου. 

 

 
2.4. Μϋςα μεταφορϊσ: Λεωφορεύο  

 
 

2.5. Διαμονό: Καλύπτεται από το ΚΠΕ Καρπενηςύου 

 
2.6. Ξεναγόσ: Δεν απαιτεύται 

 
 

2.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ: Δεν απαιτεύται  

 
 

2.8. Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ και ταξιδιωτικό. 



 Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ (υποχρεωτικό): 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 κατακύρωςη 

ςτο γραφεύο που αρχικϊ επιλϋχθηκε. Σε διαφορετικό περύπτωςη το 

ταξιδιωτικό γραφεύο κρύνεται ϋκπτωτο. 

 Σαξιδιωτικό αςφϊλιςη: Πξόζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε εμόδσλ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.  

 

3. Ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ 
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ θα 
πρϋπει να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 
3.1. Προδιαγραφϋσ οχημϊτων κατ’ ελϊχιςτον 

• 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  

 

4. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

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

 
 

5. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολόσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραφεύο του Διευθυντό του ςχολεύου  
μϋχρι και τισ 8 Ιανουαρύου 2018  και ώρα 12:00. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με 
email δεν γύνονται δεκτϋσ. Πϋραν τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ, καμύα προςφορϊ δεν θα γύνεται δεκτό. 
 

6. Χρόνοσ και τόποσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 8 Ιανουαρύου 2018  και ώρα 13:00 ςτο 
γραφεύο του Διευθυντό από την επιτροπό αξιολόγηςησ. 
 



7. Διαδικαςύα που επελϋγη για την ανϊθεςη  

Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ 
με ποιοτικϊ κριτόρια. 

8. Ρότρα ςυμμετοχόσ: Ποςοςτό που αντιςτοιχεύ ςτο 70% του ςυνολικού κόςτουσ θα 

καταβληθεύ την παραμονό τησ αναχώρηςησ ενώ ποςό που αντιςτοιχεύ ςτο 30% του 

ςυνολικού κόςτουσ θα αποδοθεύ μετϊ το πϋρασ τησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ. 

 
Η προςφορϊ θα περιλαμβϊνει: 
 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 ςυνολικό τιμό του οργανωμϋνου ταξιδιού αλλϊ και την επιβϊρυνςη ανϊ 

μαθητό. Οι παραπϊνω τιμϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν και το Φ.Π.Α. και να 

περιϋχονται: Διόδια, φόροι ό τϋλη  και γενικϊ οποιαδόποτε επιβϊρυνςη επιβϊλλεται 

από τισ τοπικϋσ αρχϋσ των τόπων διϋλευςησ. 

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

οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 

Προςφορϋσ που δεν πληρούν όλα τα κριτόρια και χωρύσ τα απαραύτητα 
ςυνοδευτικϊ ϋντυπα, θα απορρύπτονται. 
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. Σε 
αυτόν την περύπτωςη το γραφεύο υποχρεούται ςτην επιςτροφό προκαταβολόσ που τυχόν 
ϋχει καταβληθεύ. 

 
 

9. Ιςχύουςα νομοθεςύα 

 η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 
Ο Γιεσθσντής 

 
 
 

πανός Βασίλειος 
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