
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο 

πλαίσια συμμετοχής  στο 4
ο
 Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης -

17/18-03-2018». 

ΣΧΕΤ: Υ.Α33120/ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ.681/6-3-2017, τ.Β΄) «ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Γυμνάσιο 

Κλειτορίας, στα πλαίσια συμμετοχής  στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας στο 

Ηράκλειο Κρήτης -17/18-03-2018». 

 

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΕΞΙ (6) ΕΩΣ ΟΧΤΩ (8) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΔΥΟ (2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΕΚΑ (10) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:16/03-2018   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ 17/03/2018 ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 18/03/2018-ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ 19/03/2018-ΔΕΥΤΕΡΑ 

Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (απαιτήσεις προσφοράς) είναι οι 

ακόλουθες: 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση :Κλειτορία 

 Τ.Κ.           :25007 

Πληροφορίες : Φωτεινή Δημακοπούλου 

Τηλέφωνο     : 26920 31225 

Τηλεομοιότυπο  : 26920 31225 

Ηλ. Διεύθυνση   : gym-k-kl@sch.gr    

  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Κλειτορία, 22/01/2018 

 

Αριθ. Πρωτ.: 28 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ 

 

                      

 

 



 Α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:  Η μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα είναι χερσαία και 

θαλάσσια και θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο έως 20 θέσεων και πλοίο των ακτοπλοϊκών γραμμών 

MINOAN LINES. 

Το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο  προς τον 

Πειραιά και από τον Πειραιά στο σχολείο. 

Για την διανυκτέρευση των μαθητών στο πλοίο απαιτούνται : μία καμπίνα τετράκλινη(κορίτσια) 

και δύο καμπίνες τρίκλινες (αγόρια). 

 Το  προσφερόμενο όχημα να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

του ΚΤΕΟ 

• Σφυράκια θραύσης  κρυστάλλων εντός του λεωφορείου 

• Κλιματισμό 

• Ζώνες ασφαλείας 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Επαρκή χώρο για εναποθήκευση αποσκευών 

• Φαρμακείο 

• Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό 

• Άδεια κυκλοφορίας εκδόσεως 2000 και μεταγενέστερη 

• Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ 

• Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) 

•  Οι οδηγοί να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας σε ισχύ και εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών. 

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ 

 Οι μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί θα διαμείνουν σε κατάλυμα , το οποίο να βρίσκεται στο 

κέντρο του Ηρακλείου. 

 Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τη διαμονή εκπαιδευτικών και μαθητών είναι οι ακόλουθες: 

• Διαμονή σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον  δύο (2) αστέρων. Αποκλείονται 

ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενώνες ή άλλου τύπου κατάλυμα. 

• 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, μπάνιο εντός των δωματίων 

και να προσφέρουν υποχρεωτικά πρωινό(μεσογειακό-παραδοσιακό) εντός της μονάδας. 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.  

• Θα πρέπει να διατεθούν  κλίνες για τη διαμονή των μαθητών σε δωμάτια δίκλινα ή 

τρίκλινα ή τετράκλινα), που να διαθέτουν κανονικά κρεβάτια. Επίσης θα πρέπει να διατεθούν 2 

κλίνες για τους εκπαιδευτικούς σε μονόκλινα δωμάτια. 

• Η διανυκτέρευση ορίζεται σε μία (1). 

• Η λειτουργία της reception  να είναι σε 24ωρη βάση.  

• Η μονάδα να διαθέτει σύστημα πυροπροστασίας. 

• Κάθε τουριστικό γραφείο  θα προτείνει έως τρία  καταλύματα, για την 

αποτελεσματικότερη έρευνα, αξιολόγηση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

Γ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

Ο διοργανωτής βάσει του Π.Δ. 339/1996 να είναι ασφαλισμένος για αστική επαγγελματική 

ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωση εκδρομής στο γραφείο , 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 ελεχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο γραφείο που 

αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το γραφείο κρίνεται έκπτωτο.  

Δ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Η  επίσκεψη θα καλύπτεται από ασφάλεια ατυχήματος για τους συμμετέχοντες μαθητές. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να καλύπτει τον κάθε συμμετέχοντα μαθητή, σε περίπτωση ατυχήματος, με 

τα εξής όρια: μέχρι 150 ευρώ για φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, μέχρι 6000 ευρώ για 

μόνιμη ολική ανικανότητα και μέχρι 6000 ευρώ για θάνατο.  

Ε) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ και είναι 

υποχρεωμένο να το καταθέσει με την προσφορά του. 



ΣΤ) Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος, να 

πραγματοποιήσει τις κρατήσεις στο κατάλυμα και να προσκομίσει, εντός τριών ημερών τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

3)  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία . 

4)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο και στο γραφείο της Διεύθυνσης, σε κλειστό φάκελο και 

σφραγισμένες έως 5/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Προσφορές που υποβάλλονται με email δε γίνονται δεκτές.Πέραν της προθεσμίας και της ώρας 

λήξης, καμία προσφοράς δε θα γίνει δεκτή. 

Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως 1) το ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, 2) αντίγραφα όλων των απαραιτήτων εγγράφων του 

οχήματος και του οδηγού 3) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καταλύματος ότι πληροί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 6/02/2018, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ. 

στο γραφείο της Διεύθυνσης. 

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με ποιοτικά κριτήρια. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

� Τιμή κόστους ανά μαθητή και συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και ότι βρίσκεται σε ισχύ , 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο όχημα πληροί τις προδιαγραφές μετακίνησης, 

� Αντίγραφα των εγγράφων του οχήματος και του οδηγού (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια 

οχήματος, δίπλωμα οδήγησης οδηγού, ΚΤΕΟ) 

� Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής –επαγγελματικής ευθύνης 

σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής 

και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο ισχύος της. Μετά την επιλογή θα προσκομιστεί βεβαίωση από τον 

ΗΑΤΤΑ για την ισχύ των ασφαλειών. 

 

 

 

 

 



 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ    

 

16/03/2018 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου στις 14:00 μ.μ. περίπου 

Ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά 

περίπου 16:00 μ.μ. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 

Ηράκλειο.Διανυκτέρευση εν πλω.Το λεωφορείο θα παραμείνει στο 

λιμάνι μέχρι την αναχώρηση του πλοίου. 

17/03/2018 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

Άφιξη στο Ηράκλειο περίπου 06:00π.μ. και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο για ολιγόωρη ξεκούραση. 

Συμμετοχή στο Συνέδριο σύμφωνα με το πρόγραμμα πουθα 

ανακοινωθεί . 

Επίσκεψη σε χώρους αρχαιολογικού, πολιτιστικού και επιστημονικού 

ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Έξοδος για βραδινό φαγητό 

18/03/2018 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

&  

 

19/03/2018 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Πρωϊνό ξύπνημα περίπου 08:00 και πρωϊνό στο 

ξενοδοχείο.Αναχώρηση περίπου 09:00 για συμμετοχή στις εργασίες 

του συνεδρίου.Επισκέψεις  σε χώρους αρχαιολογικού, πολιτιστικού 

και επιστημονικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Αναχώρηση περίπου 18:00 από το χώρο του ξενοδοχείου και 

επιβίβαση στοβραδινό πλοίο.Αναχώρηση 21:00 μ.μ., διανυκτέρευση 

εν πλω και άφιξη στον Πειραιά περίπου 06:00 π.μ..Επιβίβαση στο 

πλοίο και αναχώρηση για επιστροφή με ενδιάμεσες στάσεις.Αφιξη 

στο σχολείο περίπου 16:00 μ.μ. 

                                                           

Παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των γραφείων να μην επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα, παρά 

μόνο εάν χρειάζονται πληροφορίες  που δεν αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη και είναι 

αναγκαίο να δοθούν διευκρινήσεις. 

                                                           

                                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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