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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                                            Πάτρα,  15-2-2019  
                KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
       ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ  Π/.Ε  & Δ.Ε   ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ        

          Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΧΑΪΑΣ                                  Αρ.πρωτ.:  55                                               

    

       4
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ                                 ΠΡΟΣ:   Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας  

        Δ/νση : Μαραγκοπούλου 2 – 26335 -Πάτρα            (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα  προς  ενημέρωση 

        Τηλέφωνο -fax : 2610222833                  τουριστικών πρακτορείων) 

        Πληροφορίες: Ν. Κουκούλης  

        Email: mail@4gym-patras.ach.sch.gr 

            

                                                   

 
 

                           Πάτρα,     /     /2012 

 

                           Αρ .Πρωτ. : Φ.19 .  

 

 

                  

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών  υπηρεσιών στo 

πλαίσιo της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του   

 4
ου

 Γυμνασίου Πατρών στο Κ.Π.Ε (ΚΕΑ)  Ιθάκης στο πλαίσιο υλοποιούμενου 

προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης » 
 

 

1. Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τριήμερης εκπαιδευτικής 

επίσκεψης  της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 4
ου

 Γυμνασίου Πατρών στο Κ.Π.Ε  Ιθάκης  από Παρασκευή   

15-3-2019  έως και Κυριακή 17-3-2019, με δύο (02) διανυκτερεύσεις στο χώρο φιλοξενίας του Κ.Π.Ε. 

Ιθάκης για μαθητές και συνοδούς καθηγητές. 

2.Προδιαγραφές: 

    

2.1 Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης: 15 Μαρτίου :  2019  ημέρα Παρασκευή 

Ημερομηνία επιστροφής :  17 Μαρτίου : 2019  ημέρα  Κυριακή 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Η μετάβαση από την Πάτρα  στην Ιθάκη να γίνει με το πλοίο της γραμμής  Πάτρα- Ιθάκη  και η 

επιστροφή από Ιθάκη  προς Πάτρα  με το πλοίο της γραμμής Ιθάκη –Αστακός και από εκεί οδικώς για 

την Πάτρα. 

 

  2,2 Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών:  26 ή 27 

Αριθμός συνοδών-καθηγητών: 3 

Αριθμός κηδεμόνων:0 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών: 29 ή 30 
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 2,3 Πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης 

 

1
η
 ημέρα  

 

15-03-2019 ημέρα Παρασκευή:  

12 : 00 Αναχώρηση από  το 4
ο
 Γυμνάσιο Πάτρας για το λιμάνι της Πάτρας με το λεωφορείο 

13:30  Επιβίβαση στο  πλοίο για την Ιθάκη     

   17: 30 Άφιξη στον Πισαετό Ιθάκης 

   17:30  Επιβίβαση στο λεωφορείο για τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας του Κ.Π.Ε  στο Βαθύ  Ιθάκης . 

   18:00  Καλωσόρισμα σχολικής ομάδας-Εγκατάσταση μαθητών στο ξενώνα-Δραστηριότητες  στο ΚΠΕ 

   20:00 : Δείπνο  

   22:00   Βραδινή κατάκλιση 

2
η
 ημέρα 

16 -03-2019 ημέρα Σάββατο   

 8:00- 9:00  Πρωινό στο ΚΠΕ 

 9:00-14:00 : Επίσκεψη στη Βόρειο Ιθάκη (Ιερά Μονή των Καθαρών  Ανωγή – Μενίρ  Σταυρός - Αρχαιολογικό 

μουσείο  Κιόνι) και επιστροφή στο Βαθύ. 

 14:00-16:00   Μεσημεριανό φαγητό  στο Βαθύ 

 16:00- 18:00  Επιστροφή στον ξενώνα- Ξεκούραση  

 18:00-20:00 : Δραστηριότητες  στο ΚΠΕ 

 20:00 : Δείπνο στο Βαθύ  

 22:00  Επιστροφή στον ξενώνα του – Βραδινή  κατάκλιση 

3
η
 ημέρα 

17 -03-2019  ημέρα  Κυριακή  

8:00- 9:00 Πρωινό 

9:00- 11:00 : Πεζοπορία στη σπηλιά του Εύμαιου, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.Το λεωφορείο για τη διαδρομή ΚΠΕ – 

Σπήλαιο του Εύμαιου και αντίστροφα καλύπτεται από το ΚΠΕ Ιθάκης. 

11:15-13:00 :  Επιστροφή στο ΚΠΕ -Αξιολόγηση προγράμματος-Αναμνηστικά συμμετοχής- Αποχαιρετισμός. 

13:30 – 18:00: Αναχώρηση οδικώς από το ΚΠΕ  Ιθάκης για τον Πισαετό  και από εκεί με  πλοίο της γραμμής για τον 

Αστακό Αιτωλοακαρνανίας  

18:00 Επιβίβαση στο λεωφορείο για Πάτρα με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση 

20:30  Άφιξη στην Πάτρα ( 4
ο
 Γυμνάσιο)  

 

 2.4  Μέσα μεταφοράς 

     Ένα τουριστικό λεωφορείο (να αναγράφεται ο αριθμός θέσεων) 

 

 2.5 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. 

  Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). 
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 Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.Δ. 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 ασφαλιστική κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού 

μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της 

εκδρομής. 

 Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων  

 

  4. Δικαίωμα συμμετοχής 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 5, Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου  μέχρι  την Τετάρτη 20-2-2019 και 

ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας 

λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

 6.Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με ποιοτικά κριτήρια. 

 7. Διευκρινήσεις για την προσφορά 

  Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α,το κόστος  διοδίων, το κόστος των εισιτηρίων του πλοίου, το κόστος 

ασφάλισης μαθητών και συνοδών εκπ/κων  κ.λ.π) 

Μαζί με κάθε προσφορά, το ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεούται να καταθέσει: 

 

α. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

γ. Δελτίο ελέγχου από το Κ.Τ.Ε.Ο. 

δ. Φωτοτυπία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής (μαθητές, 

συνοδούς) και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

 

 8 .Άλλοι όροι :  

 

1) Το λεωφορείο θα κινείται σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και βάσει του προγράμματος.  

2) Πρίν την αναχώρηση το λεωφορείο θα πρέπει να έχει ελεγθεί από την τροχαία Πατρών 
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3).Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη 

έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας, κλείσιμο δρόμων κλπ) χωρίς 

αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

  

9 .Ισχύουσα νομοθεσία 

 Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 

*      Ο Διευθυντής 

  

                                                                        Κουκούλης  Νικόλαος 
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