
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
ηµερήσιας εκπαιδευτικής εκδροµής του 2ου Γυµνασίου Αιγίου στην Αθήνα 

 
1. Αντικείµενο της προκήρυξης: παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (µετακίνηση) στο 

πλαίσιο της ηµερήσιας εκπαιδευτικής εκδροµής του 2ου Γυµνασίου Αιγίου στην Αθήνα (Βουλή των 
Ελλήνων) . 

2. Προδιαγραφές  
            • ηµεροµηνία µετακίνησης: Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2019 
            • αριθµός συµµετεχόντων: 68 µαθητές, 4 καθηγητές (αρχηγός και 3 συνοδοί) 
  • πρόγραµµα: αναχώρησης: 8:30 από το χώρο του σχολείου – επιστροφή 20:30 στο χώρο του 
           σχολείου 
 • µέσο µεταφοράς: 2 λεωφορεία που να καλύπτουν 72 θέσεις, µε τις εξής προδιαγραφές: άριστη 
           εσωτερική, εξωτερική και µηχανολογική κατάσταση, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές  
           ΚΤΕΟ, κλιµατισµό, µικροφωνική εγκατάσταση  
 • ασφάλεια αστικής ευθύνης: το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.∆. 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. 
 • ταξιδιωτική ασφάλιση: πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων ατυχήµατος ή ασθενείας µαθητών  
           και συνοδών καθηγητών 
  3. ∆ιευκρινίσεις για την προσφορά : Στην προσφορά θα περιλαµβάνεται: α. το συνολικό 
           κόστος της µετακίνησης, ο Φ.Π.Α., τα διόδια και η ασφάλεια αστικής ευθύνης και β. η οικονοµική  
           επιβάρυνση ανά µαθητή. 
 Μαζί µε την προσφορά, το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει:  
 α. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 
 β. Φωτοτυπία του ∆ελτίου καταλληλότητας 
 γ. ∆ελτίο ελέγχου από το Κ.Τ.Ε.Ο. 
 δ. Φωτοτυπία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του οχήµατος 
 ε. Φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών 
 στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτοµα της εκδροµής (µαθητές,  
           συνοδούς) και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της 
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Αίγιο, 10-12-2017 
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Προς:  ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης  
                          Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα προς 
ενηµέρωση των τουριστικών 
πρακτορείων) 
 



                      4. Τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής : Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστούς  
           σφραγισµένους φακέλους στο γραφείο της ∆ιευθύντριας µέχρι και την Πέµπτη 13 -12-2018 και  
            ώρα 13:30.  

 Προσφορές που υποβάλλονται µε email δεν γίνονται δεκτές. 
 5.  Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : Η αποσφράγιση των  
προσφορών θα γίνει στις 13 – 12 – 2018 και ώρα 14: 00 στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του 2ου 

 Γυµνασίου Αιγίου. 
 6. ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση : Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο  
ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή σε συνάρτηση µε ποιοτικά κριτήρια. 
 

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής που διατηρεί το δικαίωµα 
             να αναδιαµορφώσει το πρόγραµµα για λόγους ανωτέρας βίας.  
  Το σχολείο έχει το δικαίωµα ακύρωσης της εκδροµής λόγω έκτακτων συνθηκών χωρίς  
 αποζηµίωση του ταξιδιωτικού γραφείου.  

 
Η ∆ιευθύντρια  
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