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Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτο πλαίςιο  τησ μετακίνηςησ 

Erasmus+KA2 (5 ημερών από 8.04.2019-12.04.2019) του 6ου 
ΕΠΑ.Λ. ΠΑΣΡΑ ςτο ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ. 

 
1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo 

πλαύςιo  τησ μετακύνηςησ Erasmus+KA2 (5 ημερών από 8.04.2019-12.04.2019) του 6ου 

ΕΠΑΛ ΠΆΣΡΑ ςτο ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ. 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ  8 Απριλύου ημϋρα Δευτϋρα 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ 12 Απριλύου  ημϋρα Παραςκευό 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αριθμόσ μαθητών 6 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 2 

Αριθμόσ κηδεμόνων 0 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 8 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ 

Θα κανονιςτεύ από το εταιρικό ςχολεύο ςτην Ρουμανύα και δεν επηρεϊζει αυτόν 

την προςφορϊ 

2.4. Μέςα μεταφοράσ 

Μετάβαςη με λεωφορείο Πάτρα-Αεροδρόμιο Ελευθέριοσ Βενιζέλοσ-Πάτρα 
Μετάβαςη με αεροπλάνο Αθήνα-Βουκουρέςτι  8.04.2019 
Μετάβαςη με αεροπλάνο Βουκουρέςτι-Αθήνα 12.4.2019 

2.5. Διαμονή 

Για τη διαμονή των εκπαιδευτικών ζχει μεριμνήςει το ςυντονιςτικό ςχολείο και δεν απαιτείται 

προςφορά. 

2.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και ταξιδιωτική. 

 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ (υποχρεωτική). Σο ανϊδοχο ταξιδιωτικό 

γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτεύται να εύναι αςφαλιςμϋνο για 

αςτικό-επαγγελματικό ευθύνη. Τποχρεούται  πριν την τελικό κατακύρωςη 

τησ εκδρομόσ, να καταθϋςει ςτο ςχολεύο όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ  ευθύνησ ςε 

ιςχύ. τη ςυνϋχεια το ςχολεύο θα διαςταυρώςει μϋςω του ΗΑΣΣΑ τα 

υποβαλλόμενα ςτοιχεύα και αφού ελεγχθούν θα γύνει η τελικό 

κατακύρωςη ςτο γραφεύο που αρχικϊ επιλϋχθηκε. ε διαφορετικό 

περύπτωςη το ταξιδιωτικό γραφεύο κρύνεται ϋκπτωτο. 

 Σαξιδιωτική αςφάλιςη. Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε 

περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ.  

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ 
Σα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ θα πρϋπει να πληρούν κατ’ 

ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 
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3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ, 

ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΣΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

• Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών. 

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

εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ οδικού μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ. 

 Να αναφϋρεται ο αριθμόσ θϋςεων  

4. Λόγοι αποκλειςμού μετά την επιλογή προςωρινού αναδόχου του 

διαγωνιςμού. 

 Σο ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει ςε περύπτωςη που γύνει ανϊδοχοσ τησ 

εκδρομόσ να πραγματοποιόςει  τισ κρατόςεισ των ειςιτηρύων και να 

προςκομύςει, εντόσ 3 τριών ημερών, τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, 

διαφορετικϊ κρύνεται ϋκπτωτο. 

 Σο ςχολεύο δεν θα δεχθεύ ουδεμύα αλλαγό ςε τιμό πϋρα από την 

αναγραφόμενη ςτην κατατεθειμϋνη προςφορϊ. 

 Η πληρωμό οποιαςδόποτε προκαταβολόσ θα γύνει αφού μασ ςταλούν 

ηλεκτρονικϊ οι κρατόςεισ των ειςιτηρύων. 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα. 

6. Φρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου (6ο ΕΠΑΛ 

Πϊτρασ-Σϋρμα Αγύασ οφύασ) μϋχρι και τισ 06-03-2019 και ώρα 10:00πμ  

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email δεν γύνονται δεκτϋσ. Πϋραν τησ ημερομηνύασ 

και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ, καμύα προςφορϊ δεν θα γύνεται δεκτό. 

7. Φρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 06-03-2019 και ώρα 11:00πμ ςτο 

γραφεύο του διευθυντό του 6ου ΕΠΑΛ Πϊτρασ 

8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη  
Κατϊ την αξιολόγηςη εκτόσ από την οικονομικότερη προςφορϊ θα ληφθούν υπόψη οι 
διευκολύνςεισ πληρωμόσ και τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των πτόςεων (ώρεσ 
αναχώρηςησ και ϊφιξησ, απευθεύασ πτόςεισ, ώρεσ ενδιϊμεςησ αναμονόσ, αποςκευϋσ 
και αντύςτοιχο δωρεϊν βϊροσ κλπ) 

9. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 
Η προςφορά θα περιλαμβάνει: 
 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ  ευθύνησ 

ςε ιςχύ & Τ.Δ ότι η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ καλύπτει τα ϊτομα τησ εκδρομόσ και 

δεν ϋχει ξεπεραςτεύ το όριο  τησ ιςχύοσ τησ. 

 Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ με 

ςαφό αναφορϊ ςτα αςφαλιζόμενα ποςϊ. 
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 Σην αναλυτική τιμή για κάθε αιτούμενη υπηρεςία αλλά και την επιβάρυνςη 

ανά μαθητή. Οι παραπάνω τιμέσ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Υ.Π.Α. και 

να περιϋχονται: Υόροι αεροδρομύων, επύναυλοι καυςύμων, τυχόν επιπλϋον κόςτοσ 

μεταφορϊσ αποςκευών, διόδια, φόροι και γενικϊ οποιαδόποτε επιβϊρυνςη 

επιβϊλλεται από τισ τοπικϋσ αρχϋσ των τόπων διϋλευςησ. Απαιτεύται αναλυτικό 

περιγραφό για τα ανωτϋρω κόςτη. Σο ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα να 

αφαιρέςει το επιπλέον κόςτοσ μεταφοράσ αποςκευών. 

 τη προςφορά να αναφέρεται χωριςτά το κόςτοσ μετάβαςησ με λεωφορείο. 

Σο ςχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέςει αυτό το κόςτοσ ςε περίπτωςη 

που βρει οικονομικότερο μέςο μετακίνηςησ πχ μέςα μαζικήσ μεταφοράσ. 

 Τπεύθυνη δόλωςη ότι το Σαξιδιωτικό Γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, το 

οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 

Προςφορέσ που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα 

ςυνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

 Σο χολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη ϋγκριςησ τησ 

μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ (απεργιών, κακοκαιρύασ, κλεύςιμο ςυνόρων, 

κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Σαξιδιωτικού Γραφεύου. 

 Δυνατότητα ακύρωςησ ή αλλαγήσ ονόματοσ με την νόμιμη επιβάρυνςη. 

 Σο ςχολείο δικαιούται να μην επιλέξει κανέναν από τουσ ςυμμετέχοντεσ ςτην 

προκήρυξη αν βρει την ημέρα ανοίγματοσ των προςφορών καλύτερη τιμή ςε 

απευθείασ ςυνεργαςία με αεροπορική εταιρεία και απευθείασ έκδοςη ειςιτηρίων 

 Σρόποσ πληρωμήσ: 

20% προκαταβολό με την επύδειξη των κρατόςεων των αεροπορικών ειςιτηρύων 

Εξόφληςη των ειςιτηρύων μετϊ την ϋκδοςη και αποςτολό τουσ μαζύ το αναλυτικό 

τιμολόγιο ςτο email του ςχολεύου μασ 

Η πληρωμό του τουριςτικού λεωφορεύου θα γύνει μετϊ την επιςτροφό μασ ςτην Πϊτρα 

(15 Απριλύου 2019) 

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμζνο να ςυμμορφωθεί με τισ απαιτήςεισ και τα 

πρότυπα πληρωμήσ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ ςχετικά με την ζκδοςη νόμιμων 

παραςτατικών για κάθε υπηρεςία που θα παρζχει ςτο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε παρζκκλιςη 

ςυνιςτά αιτία άρνηςησ καταβολήσ του αντιτίμου από πλευράσ του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρασ.  

 Τπογραφή ςύμβαςησ με το πρακτορεύο που θα επιλεγεύ θα γύνει ςτισ 08/03/2019, 

ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μετϊ την παρϋλευςη του απαραύτητου χρόνου 

ενςτϊςεων από την ανακούνωςη του πρακτικού αξιολόγηςησ των προςφορών και θα 

περιλαμβϊνει όλουσ τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα 

ενότητα. 

10. Ιςχύουςα νομοθεςία 

 η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-

2017 του ΥΕΚ 681 τΒ/2017 

Πάτρα 28/02/2019 

Ο Δ/ντήσ 

 

 

Γεράςιμοσ Καβαλιεράτοσ 
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