
Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ  τριήμερησ  

εκδρομής του Γυμναςίου Βραχναιίκων ςτον Βόλο. 

 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών 

ςτα πλαύςια τησ τριόμερησ εκδρομής του Γυμναςύου Βραχναιύκων ςτον Βόλο. 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ 11 Απριλύου 2019 , ημϋρα Πϋμπτη 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ 13 Απριλύου 2019,  Ημϋρα Σϊββατο 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αριθμόσ μαθητών: 57 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 4 

Αριθμόσ κηδεμόνων:- 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών: 64 

 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ * 

Πέμπτη 11/4/2019 

Αναχώρηςη από το ςχολεύο με προοριςμό το Βόλο. Επύςκεψη ςτον 

Αρχαιολογικό χώρο του Διμηνύου. Άφιξη ςτο Βόλο και γεύμα ςτην πόλη. 

Τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο. Απογευματινό ξενϊγηςη ςτην πόλη. Βραδινό 

φαγητό ςτισ Αλυκϋσ. 

Παραςκευή 12/4/2019 

 Συμμετοχό ςτο 6ο  πανελλόνιο φεςτιβϊλ μαθητικού ραδιοφώνου που θα γύνει 

ςε διϊφορα μϋρη τησ πόλησ του Βόλου. Επιςκϋψεισ ςε χώρουσ ιςτορικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφϋροντοσ.  Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο – Διανυκτϋρευςη 

άββατο 13/4/2019 

Πρωινό- Αναχώρηςη για  Λϊριςα – Επύςκεψη ςτο Αρχαύο θϋατρο – Φρούριο- 

περιόγηςη ςτην πόλη τησ Λϊριςασ. Γεύμα και αναχώρηςη για Βραχναύικα. 

 

2.4. Μέςα μεταφοράσ* 

Ένα λεωφορεύο 64 θϋςεων 



2.5. Διαμονή* 

Ξενοδοχεύο ςτο κϋντρο του Βόλου τουλϊχιςτον τριών αςτϋρων. 

 

 

2.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ(υποχρεωτική). Ναι 

 Το ανϊδοχο ταξιδιωτικό γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 

απαιτεύται να εύναι αςφαλιςμϋνο για αςτικό-επαγγελματικό 

ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελικό κατακύρωςη τησ εκδρομόσ, 

να καταθϋςει ςτο ςχολεύο όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ  

ευθύνησ ςε ιςχύ. Στη ςυνϋχεια το ςχολεύο θα διαςταυρώςει μϋςω 

του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεύα και αφού ελεγχθούν θα   

γύνει η τελικό κατακύρωςη ςτο γραφεύο που αρχικϊ επιλϋχθηκε. 

Σε διαφορετικό περύπτωςη το ταξιδιωτικό γραφεύο κρύνεται 

ϋκπτωτο. 

 Η ΔΔΕ ςυνιςτϊ και την ταξιδιωτικό αςφϊλιςη. 

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ 
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι 

διαμονόσ θα πρϋπει να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 

3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του 

οχόματοσ, ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

• Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΤΕΟ, ϊδεια 

εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ οδικού μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ. 

3.2. Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον. 

• Οι χώροι που θα προςφερθούν για τη διαμονό μαθητών και 

εκπαιδευτικών θα πρϋπει να διαθϋτουν νόμιμη ϊδεια λειτουργύασ 

και να πληρούν τουσ όρουσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ. Ειδικότερα θα 

πρϋπει να ϋχουν απαραύτητα θϋρμανςη, ζεςτό νερό και μπϊνιο 

εντόσ των δωματύων. Δεν θα γύνουν δεκτϋσ προςφορϋσ που 

προτεύνουν τη κατϊτμηςη των μαθητών ςε διαφορετικϊ 

καταλύματα, ακόμα και αν εύναι όμορα. Επύςησ να προςφϋρεται 

από το  κατϊλυμα δυνατότητα ςύνδεςησ με Internet.  

• Η διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε δύκλινα, τρύκλινα ό 

τετρϊκλινα δωμϊτια με κανονικϊ-ομοιόμορφα κρεβϊτια. 

Βοηθητικϊ κρεβϊτια(ρϊντζα) δεν εύναι αποδεκτϊ. Η διαμονό των 

ςυνοδών καθηγητών θα γύνει ςε μονόκλινα δωμϊτια.  



4. Λόγοι αποκλειςμού μετά την επιλογή προςωρινού αναδόχου 

του διαγωνιςμού. 

 Το ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει ςε περύπτωςη που γύνει 

ανϊδοχοσ τησ εκδρομόσ να πραγματοποιόςει  τισ κρατόςεισ ςτο 

ξενοδοχεύο και να προςκομύςει, εντόσ 3 τριών ημερών, τα 

απαραύτητα δικαιολογητικϊ, διαφορετικϊ κρύνεται ϋκπτωτο. 

 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα 

με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 

6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου  

μϋχρι και την Τετϊρτη 6/3/2019 ώρεσ ςχολεύου. Προςφορϋσ που 

υποβϊλλονται με email δεν γύνονται δεκτϋσ.  

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 7/3/2019 και ώρα 13:00 ςτο 

ςχολεύο.. 

8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη  
 Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό 

ςυναρτόςει τα ποιοτικϊ κριτόρια. 

9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ 

10. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 

 Ο ΦΠΑ θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται ςτο τελικό ποςό τησ 

προςφορϊσ.  

 Στην ταξιδιωτικό αςφϊλιςη θα πρϋπει να αναφϋρονται τα ποςϊ 

ατυχόματοσ που αςφαλύζονται. 

 Τα διόδια θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτην τελικό προςφορϊ. 

 Η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ θα περιλαμβϊνεται ςτην προςφορϊ 

 Υ.Δ ότι η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ καλύπτει τα ϊτομα τησ 

εκδρομόσ και δεν ϋχει ξεπεραςτεύ το όριο  τησ ιςχύσ τησ. 

                Ο Διευθυντόσ 

                           Παλϊςκασ Κων/νοσ 
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