
Ανακοινοποίηςη ωσ προσ αριθμό μαθητών 

Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ  Διήμερης 

εκδρομής του 9ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΣΡΑ  ςτην ΑΜΥΙΑ 

 Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικείμενου τησ παρoύςησ Προκήρυξησ είναι η παροχή ταξιδιωτικών 

υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ διήμερης  εκδρομής του 9ου Γυμνασίου Πάτρας  ςτην 

Άμφιςςα 

1. Προδιαγραφέσ 
1.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνία αναχώρηςησ  26/3/2018 ημέρα ΔΕΤΣΕΡΑ 

Ημερομηνία επιςτροφήσ  27/3/2018 ημέρα   ΣΡΙΣΗ 

1.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αριθμόσ μαθητών  28 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 4 
υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών  32 

1.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ * 

26/3/2018 ΔΕΤΣΕΡΑ 

08:00 ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ 

10:30 ΑΥΙΞΗ ΣΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

15:00 ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΓΙΑ ΑΜΥΙΑ (ΚΠΕ ΑΜΥΙΑ) 

27/3/2018  ΣΡΙΣΗ 

14:00 ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΠΕ ΑΜΥΙΑ ΓΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

17:00ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΑΠΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΣΡΑ 

1.4. Μέςα μεταφοράσ*  ΛΕΩΥΟΡΕΙΟ 

1.5. Διαμονή* ΔΕΝ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ .ΘΑ ΔΙΑΜΕΙΝΟΤΜΕ ΣΟ ΚΠΕ ΑΜΥΙΑ. 

Ο ΟΔΗΓΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΟ ΚΠΕ ΑΜΥΙΑ. 

 

1.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ(υποχρεωτική). 

 Σο ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάςει του Π.Δ. 339/1996 

απαιτείται να είναι αςφαλιςμένο για αςτική-επαγγελματική 

ευθύνη. Τποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωςη τησ εκδρομήσ, 

να καταθέςει ςτο ςχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικήσ-επαγγελματικήσ  

ευθύνησ ςε ιςχύ. τη ςυνέχεια το ςχολείο θα διαςταυρώςει μέςω 

του ΗΑΣΣΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφού ελεγχθούν θα   

γίνει η τελική κατακύρωςη ςτο γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. 

ε διαφορετική περίπτωςη το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται 

έκπτωτο. 

 Απαιτείται και η  ταξιδιωτική αςφάλιςη. 



 

2. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ 
Σα οχήματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορά θα πρέπει να 

πληρούν κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφέσ. 

2.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτη εςωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάςταςη του 

οχήματοσ, ςύμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφέσ ΚΣΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνική εγκατάςταςη 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευςη αποςκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΣΕΟ, άδεια 

εξαςκήςεωσ επαγγέλματοσ οδικού μεταφορέα επιβατών, αςφαλιςτήριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατά την περίοδο πραγματοποίηςησ τησ εκδρομήσ. 

. 

 

3. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλεσ τισ προώποθέςεισ ςύμφωνα 

με την ιςχύουςα νομοθεςία. 

 

4. Φρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 
Οι προςφορέσ θα υποβληθούν ςφραγιςμένεσ ςτη γραμματεία του ςχολείου  

μέχρι και 26/2/2018  και ώρα 13:00 Προςφορέσ που υποβάλλονται με email 

δεν γίνονται δεκτέσ. 

5. Φρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
Η αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει ςτισ 27/2/2018  και ώρα 10:00 

ςτο γραφείο  του Διευθυντή του 9ου Γυμναςίου Πάτρασ 

6. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη  
 Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτήριο ανάθεςησ τη χαμηλότερη τιμή 

ςυναρτήςει τα ποιοτικά κριτήρια. 

7. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 

 Ο ΥΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται ςτο τελικό ποςό τησ 

προςφοράσ.  

 την ταξιδιωτική αςφάλιςη θα πρέπει να αναφέρονται τα ποςά 

ατυχήματοσ που αςφαλίζονται. 

 Σα διόδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται ςτην τελική προςφορά. 

 Η αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και η ταξιδιωτική αςφάλιςη θα 

περιλαμβάνονται ςτην προςφορά 

 Τ.Δ ότι η αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ καλύπτει τα άτομα τησ 

εκδρομήσ και δεν έχει ξεπεραςτεί το όριο  τησ ιςχύοσ τησ. 


