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Θζμα: «Επαναπροκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι ταξιδιωτικϊν
υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ πενκιμερθσ εκδρομισ του ΓΕΛ Καμαρϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ»
1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ είναι θ κατάκεςθ ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ
του ςχολείου, κλειςτήσ ζντυπησ προςφοράσ από τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία,
για τθν πραγματοποίθςθ τθσ Ρενκιμερθσ Εκδρομισ του ΓΕΛ Καμαρϊν με προοριςμό τθ
Θεςςαλονίκθ και θ επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ
ςε ςυνάρτθςθ με ποιοτικά κριτιρια.
2. Προδιαγραφζσ
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ
Θμερομθνία αναχϊρθςθσ 4/3/2019 θμζρα Δευτζρα
Θμερομθνία επιςτροφισ 8/3/2019 θμζρα Ραραςκευι
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή
Αρικμόσ μακθτϊν δζκα εννζα 19 (Δζκα εννζα)
Αρικμόσ ςυνοδϊν-κακθγθτϊν 2 (δφο)
Συνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν και ςυνοδϊν 21 ( είκοςι ζνασ)
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ
Δευτζρα 4-3-2019
07:00 Αναχϊρθςθ από Καμάρεσ μετά τον ζλεγχο των λεωφορείων από τθν τροχαία
10:30 Στάςθ ςτα Ιωάννινα. Ρεριιγθςθ ςτο κάςτρο
12:30 Αναχϊρθςθ για Καςτοριά. Ξενάγθςθ ςτο Διςπθλιό.
14:30 Άφιξθ ςτον Καςτοριά ( περιιγθςθ)
16:00 Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ
18:30 Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο
20:00 Δείπνο - διανυκτζρευςθ
Σρίτη 5-3-2019
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08:00 Ρρωινό
08:30 Αναχϊρθςθ για τα οχυρά οφπελ και τθ λίμνθ Κερκίνθ
10:00 Άφιξθ ςτο οφπελ και ξενάγθςθ
11:00 Αναχϊρθςθ για Κερκίνθ
12:00 Άφιξθ ςτθ λίμνθ Κερκίνθ. Επίςκεψθ ςτο Εκνικό πάρκο λίμνθσ Κερκίνθσ
όπου κα πραγματοποιθκοφν προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ.
15:00 Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ
16:30 Άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ και ξεκοφραςθ ςτο ξενοδοχείο.
20:00 Δείπνο - διανυκτζρευςθ
Σετάρτη 6-3-2019
08:00 Ρρωινό
08:30 Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για επίςκεψθ ςτον Άγιο Δθμιτριο, Επταπφργιο,
οτόντα, Καμάρα.
11:00 Επίςκεψθ ςτο Βυηαντινό Μουςείο και τον Λευκό Ρφργο.
13:30 Ελεφκεροσ χρόνοσ για φαγθτό και επίςκεψθ ςτθν αγορά τθσ πόλθσ.
16:30 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ
18:00 Επίςκεψθ ςτο Εβραϊκό Μουςείο και βόλτα ςτθν πόλθ
21:00 Δείπνο - διανυκτζρευςθ
Πζμπτη 7-3-2019
08:00 Ρρωινό
08:30 Επίςκεψθ ςτο ςυμμαχικό νεκροταφείο (Ηζιτενλικ), μονι Λαηαριςτϊν, ςτρατόπεδο
Ραφλου Μελά
12:00 Αναχϊρθςθ για ςπιλαιο Ρετραλϊνων
13:00 Άφιξθ ςτα Ρετράλωνα και ξενάγθςθ
14:30 Αναχϊρθςθ για Θεςςαλονίκθ
16:00 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ
20:00 Δείπνο - διανυκτζρευςθ
Παραςκευή 8-3-2019
08:00 Ρρωινό
09:00 Αναχϊρθςθ για Βεργίνα
10:00 Άφιξθ ςτθν Βεργίνα.
12:00 Αναχϊρθςθ για Μζτςοβο .
14.30 Άφιξθ ςτο Μζτςοβο
17.00 Αναχϊρθςθ για Καμάρεσ
21:00 Άφιξθ ςτισ Καμάρεσ (ςτο χϊρο του ςχολείου)
2.4. Μζςα μεταφοράσ
Ζνα λεωφορείο το οποίο κα κινθκεί ςφμφωνα με το προαναφερκζν πρόγραμμα. Στθν
προςφορά να αναγράφεται ο αρικμόσ των κζςεων κακϊσ και η χρονολογία πρϊτησ
κυκλοφορίασ του μεταφορικοφ μζςου. Στθν προςφορά πρζπει οπωςδιποτε να
επιςυνάπτονται θ άδεια κυκλοφορίασ, ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και το αςφαλιςτιριο του οχιματοσ
που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ μετακίνθςθ. Το λεωφορείο κα είναι ςτθ διάκεςθ του
αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και κα μετακινείται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του.
2.5. Διαμονή
 Τζςςερισ ςυνολικά διανυκτερεφςεισ ςε Ξενοδοχείο, τουλάχιςτον 3 αςτζρων με
πρωινό τφπου μπουφζ και θμιδιατροφι (δείπνο) για τζςςερισ θμζρεσ. Το
ξενοδοχείο πρζπει να βρίςκεται ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ, ϊςτε να είναι
δυνατι θ επίςκεψθ των ςθμαντικϊν μνθμείων τθσ Θεςςαλονίκθσ με πεηι
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διαδρομι. Στθν προςφορά πρζπει να αναφζρεται ρθτά το όνομα και θ κατθγορία
των ξενοδοχείων που προτείνονται.
Δωμάτια: τρίκλινα ι δίκλινα για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ
κακθγθτζσ. Το ςφνολο των δωματίων που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι ςε ζναν
όροφο και ςε εξαιρετικά δφςκολθ περίπτωςθ ι πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά, ςε
δφο ορόφουσ το πολφ. (Ενδεικτικά για τουσ μακθτζσ- 7 κορίτςια και 12 αγόρια-να
χρθςιμοποιθκοφν πζντε τρίκλινα δωμάτια και δφο δίκλινα δωμάτια.).

2.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ και ταξιδιωτική (Τποχρεωτική)
Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάςει του Ρ.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι αςφαλιςμζνο
για αςτικι-επαγγελματικι ευκφνθ. Το γραφείο υποχρεοφται να κατακζςει ςτο ςχολείο όλα
τα απαραίτθτα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ αςφάλειασ αςτικισεπαγγελματικισ ευκφνθσ, που πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ
τθσ εκδρομισ και να καλφπτει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκδρομι. Σε περίπτωςθ
αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ του γραφείου, ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα παρζχεται
κάλυψθ, πζραν των άλλων αξιϊςεων, τθσ υποχρζωςθσ επιςτροφισ των καταβλθκζντων και
τθσ επανόδου ςτισ Καμάρεσ των μακθτϊν και των κακθγθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ
μετακίνθςθ, κακϊσ και ο τρόποσ άμεςθσ καταβολισ των εξόδων επιςτροφισ. Στθ ςυνζχεια
το ςχολείο κα διαςταυρϊςει μζςω του ΘΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφοφ
ελεγχκοφν κα γίνει θ τελικι κατακφρωςθ ςτο γραφείο που αρχικά επιλζχκθκε. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται ζκπτωτο.
2.7. Πρόςθετη αςφαλιςτική κάλυψη ατυχήματοσ ή αςθζνειασ.
Στθν προςφορά να περιλαμβάνεται ξεχωριςτά το κόςτοσ και το φψοσ των καλφψεων για
πρόςκετθ αςφαλιςτικι κάλυψθ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ.
Μετά τθν επιλογι του τουριςτικοφ γραφείου και πριν τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ
μεταξφ των εκπροςϊπων του ςχολείου και του γραφείου πρζπει απαραίτθτα να
προςκομιςτοφν ςτο ςχολείο τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια που αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ
εκδρομι. Στα ςυμβόλαια πρζπει να αναφζρονται: α) ο αρικμόσ του ςυμβολαίου β) τα
ονόματα των ςυμβαλλόμενων μερϊν, γ) θ θμερομθνία, δ) θ διάρκεια και ο προοριςμόσ τθσ
μετακίνθςθσ ε) αναλυτικι ονομαςτικι κατάςταςθ των αςφαλιςμζνων μακθτϊν και
κακθγθτϊν και δ) τα ποςά των καλφψεων. Για τθν περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι
πτϊχευςθσ, ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα πρζπει να αναφζρεται και ο τρόποσ άμεςθσ
καταβολισ των εξόδων επανόδου ςτισ Καμάρεσ.
3. Ελάχιςτεσ προχποθζςεισ
Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μεταφορά και οι χϊροι διαμονισ κα πρζπει
να πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ.
3.1. Προδιαγραφζσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον
• Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του οχιματοσ,
ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΤΕΟ
• Κλιματιςμό
• Μικροφωνικι εγκατάςταςθ
• Επαρκι χϊρο για αποκικευςθ αποςκευϊν.
• Πλα τα απαιτοφμενα από το νόμο ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ, άδεια
εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν, αςφαλιςτιριο
ςυμβόλαιο) ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ.
3.2. Προδιαγραφζσ χϊρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον.
 Οι χϊροι που κα προςφερκοφν για τθ διαμονι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν κα
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πρζπει να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ
αςφάλειασ και υγιεινισ. Ειδικότερα κα πρζπει να ζχουν απαραίτθτα
κζρμανςθ, ηεςτό νερό και μπάνιο εντόσ των δωματίων. Δεν κα γίνουν δεκτζσ
προςφορζσ που προτείνουν τθ κατάτμθςθ των μακθτϊν ςε διαφορετικά
καταλφματα, ακόμα και αν είναι όμορα. Επίςθσ να προςφζρεται από το
κατάλυμα δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο Internet.
 Θ διαμονι των μακθτϊν μπορεί να γίνει ςε τρίκλινα ι δίκλινα δωμάτια με
κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοθκθτικά κρεβάτια (ράντηα) δεν είναι
αποδεκτά. Θ διαμονι των ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα γίνει ςε μονόκλινα
δωμάτια.
4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που
πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
5. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορϊν
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςε ζντυπη μορφι και ςε κλειςτό φάκελο ςτο γραφείο
τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου από Δευτζρα 28/1/2019 ζωσ και Πζμπτη 31/1/2019
και ϊρα 12:00 π.μ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται με email ι fax δεν γίνονται δεκτζσ.
Στο φάκελο τθσ προςφοράσ κα πρζπει να αναγράφεται θ ζνδειξθ «προςφορά για την
πενθήμερη εκδρομή ςτη Θεςςαλονίκη». Ρροςφορζσ που κα φτάςουν ςτο ΓΕΛ
Καμαρϊν πζραν τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δεν κα
γίνονται δεκτζσ.
6. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει, ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ του ΓΕΛ
Καμαρϊν, από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν για τθν πενκιμερθ
εκδρομι, την Πζμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ϊρα 12:30 π.μ.
7. Διαδικαςία επιλογήσ για την ανάθεςη του ζργου
Κατά τθν αξιολόγθςθ κα λθφκοφν υπόψθ α) το οικονομικό φψοσ τθσ προςφοράσ, β) θ
ικανοποίθςθ των προδιαγραφϊν που κζτει θ παροφςα προκιρυξθ και γ) οι ενδεχόμενεσ
ποιοτικζσ διαφοροποιιςεισ – πρόςκετεσ παροχζσ των προςφορϊν. Το πρακτικό
αξιολόγθςθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/ςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ και
μποροφν να υποβλθκοφν ενςτάςεισ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ ςφνταξι του. Μετά
τθν εξζταςθ των ενδεχόμενων ενςτάςεων, γίνεται θ τελικι επιλογι του τουριςτικοφ
γραφείου και το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία το οποίο και υπογράφεται από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Το ταξιδιωτικό γραφείο που κα γίνει ανάδοχοσ τθσ εκδρομισ
οφείλει να πραγματοποιιςει τισ κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο και να προςκομίςει, εντόσ
τριϊν (3) θμερϊν, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, διαφορετικά κρίνεται ζκπτωτο.
8. Ρήτρα ςυμμετοχήσ
Τα χριματα κα δοκοφν ςε ποςοςτό 70% μζχρι τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ και
το υπόλοιπο 30% παρακρατείται ωσ ριτρα καλισ εκτζλεςθσ των ςυμπεφωνθμζνων και
αποδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ. Το τουριςτικό γραφείο που κα επιλεγεί
είναι υποχρεωμζνο να εκδϊςει τα νόμιμα παραςτατικά για κάκε υπθρεςία που κα
παρζχει. Οποιαδιποτε παρζκκλιςθ ςυνιςτά αιτία άρνθςθσ καταβολισ αντιτίμου από
πλευράσ του ΓΕΛ Καμαρϊν.
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9. Διευκρινήςεισ για την προςφορά
Θ προςφορά κα περιλαμβάνει:
 Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ τθσ υποχρεωτικισ
αςφάλειασ αςτικισ- επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ του
ν.1599/1986 ότι θ αςφάλεια αυτι καλφπτει τα άτομα τθσ εκδρομισ και δεν κα
ζχει ξεπεραςτεί το όριο ιςχφοσ κατά τθν περίοδο πραγματοποίθςθσ τθσ
εκδρομισ .
 Ρρόςκετθ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ
ι αςκζνειασ με ςαφι αναφορά ςτα ποςά των καλφψεων.
 Σην τελική ςυνολική τιμή του οργανωμζνου ταξιδιοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΠΑ, και των διοδίων) αλλά και την επιβάρυνςη ανά μαθητή. Οι
παραπάνω τιμζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν τον ΦΡΑ, τα διόδια και τουσ
τυχόν φόρουσ.
 Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμου 1599/1986 ςτθν οποία κα αναφζρονται τα
ακόλουκα: α) ότι το τουριςτικό γραφείο διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ το
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ
β) Θ παλαιότθτα του λεωφορείου που κα
ησ
χρθςιμοποιθκεί (ημερομηνία 1 άδειασ κυκλοφορίασ) γ) ο αρικμόσ κζςεων
του λεωφορείου.
 Θ άδεια κυκλοφορίασ, ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του
οχιματοσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν μετακίνθςθ.
Το ΓΕΛ Καμαρϊν διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ
ςυμπλιρωςθσ, τελικά, του απαιτοφμενου από το νόμο αρικμοφ μακθτϊν, μθ
ζγκριςθσ τθσ μετακίνθςθσ ι λόγω άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ (απεργιϊν, κακοκαιρίασ,
κλπ) χωρίσ αποηθμίωςθ του Ταξιδιωτικοφ Γραφείου.
10. Ιςχφουςα νομοθεςία
 θ αξιολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017
(ΦΕΚ 681τΒ/2017)
Θ Διευκφντρια
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