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ΘΕΜΑ:  “Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρε-

σιών στo πλαίσιo της  Πενθήμερης εκδρομής του ΓΕΛ Παραλίας στη Θεσσαλονίκη”. 
 
1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της παρoύσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της πενθήμε-

ρης εκδρομής του  ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

κανονισμούς. 
 

2. Προδιαγραφές 

2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης:  5/2/2018, ημέρα Δευτέρα. 

Ημερομηνία επιστροφής:    9/2/2018, ημέρα Παρασκευή. 

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών:  40 (περίπου) 

Αριθμός συνοδών καθηγητών:  3 

Αριθμός κηδεμόνων:  0 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών:  43 (περίπου) 
 

2.3.  Πρόγραμμα της εκδρομής  

 

-  5/2/2018: -ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ 07:00. –ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. – 

ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ  ΜΕΤΣΟΒΟ. -ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. 

- 9/2/2018: -ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ. -ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. -

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ 21:00. 

 

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: ΣΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ‘ΝΟΗΣΙΣ’, ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΑΣΤΡΑ, ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ), 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ).   

 

ΠΡΟΣ 

 

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

2. Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας) 
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- ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.   
 

2.4.  Μέσο μεταφοράς 

Ένα λεωφορείο 50 θέσεων τουλάχιστον, που πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και καταλ-

ληλότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων και η παλαιότητα. 

Πριν την αναχώρηση θα γίνει έλεγχος από την Τροχαία. Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει μέσω Γέφυ-

ρας Ρίου – Αντιρρίου, Ιονίας Οδού και Εγνατίας Οδού. 

Να υπάρχει διαθέσιμος δεύτερος οδηγός. Θα πρέπει να έχει προνοηθεί ο τρόπος μετακίνησης των μαθη-

τών, σε περίπτωση που θα έχει καλυφθεί το ωράριο εργασίας του οδηγού. 

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και οι μετακινήσεις θα γίνονται σύμφωνα  

με τις υποδείξεις του. 
 

2.5.  Διαμονή 

Διαμονή σε ξενοδοχείο στο κέντρο ή πλησίον του κέντρου της Θεσ/κης, κατηγορίας όχι   λιγότερο των 3 

αστέρων (*** -επίσημος χαρακτηρισμός Ε.Ο.Τ.) με παροχή πρωινού ή με παροχή πρωινού και ημιδιατρο-

φής. Απαραίτητη η αναφορά στην ονομασία του ξενοδοχείου, στην χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο 

της πόλης και στο περιεχόμενο του πρωινού και της ημιδιατροφής. 

Η διαμονή των μαθητών να μπορεί να γίνει σε δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια. Η διαμονή των συ-

νοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια.  
 

2.6. 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. Στη συνέχεια το σχολείο θα διασταυρώσει μέσω του ΗΑΤΤΑ τα 

υποβαλλόμενα στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο γραφείο που 

αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο.  

 Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου να παρέχεται 

κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων.  

 Ταξιδιωτική ασφάλιση.  

Ασφάλιση όλων των μαθητών και καθηγητών η οποία θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 
 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά και οι χώροι διαμονής θα πρέπει να πληρούν κατ’ 

ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

3.1. Προδιαγραφές οχήματος κατ’ ελάχιστον 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ και την ισχύουσα νομοθεσία περί Σχολικών Λεωφορείων 

και μετακινήσεων. 

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ, άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, Δελτίο 

Καταλληλότητας) σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 



3.2. Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 

• Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να 

διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 

Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό νερό και μπάνιο εντός των 

δωματίων. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν τη κατάτμηση των μαθητών σε 

διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα. Επίσης να προσφέρεται από το  

κατάλυμα δυνατότητα σύνδεσης με Internet.  
 

4. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού. 

 Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της εκδρομής να 

πραγματοποιήσει  τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο και 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 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου  μέχρι και τις 

08/12/2017, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται 

δεκτές. 
 

7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08/12/2017, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.  στο 

ΓΕΛ Παραλίας. 
 

8. Διαδικασία για την επιλογή της ανάθεσης  

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΦΕΚ 681/Β/2017 

Παράγοντες επιλογής θα είναι η συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με ποιοτικά κριτήρια 

και η απόσταση του ξενοδοχείου από το κέντρο.  
 

9. Διευκρινήσεις για την προσφορά και τι θα περιλαμβάνει 

 Θα περιλαμβάνει τη συνολική τιμή του ταξιδίου, αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει δύο σκέλη:  

(α) Τιμή μόνο με πρωινό    και   (β) Τιμή με πρωινό και ημιδιατροφή. 

 Ο ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τελικό ποσό της προσφοράς.  

 Στην ταξιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να αναφέρονται τα ποσά ατυχήματος που 

ασφαλίζονται. 

 Τα διόδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική προσφορά. 

 Η ασφάλεια αστικής ευθύνης θα περιλαμβάνεται στην προσφορά. 

 Υ.Δ. ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν έχει 

ξεπεραστεί το όριό  της, καθώς και ότι το σήμα λειτουργίας είναι σε ισχύ. 

 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, κλπ) χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΡ. ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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