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Θέµα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών οργανωµένου 

ταξιδίου για 4ήµερη εκπαιδευτική µετακίνηση – επίσκεψη µαθητών 1ου Ε.Κ. Πατρών – 

7ου ΕΠΑ.Λ. Πατρών στις Σέρρες – Θεσσαλονίκη.  

 
1. Αντικείµενο της προκήρυξης 

Αντικείµενο της παρούσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

οργανωµένου ταξιδίου για την εκπαιδευτική µετακίνηση – επίσκεψη µαθητών του 1ου Ε.Κ. 

Πατρών – 7ου ΕΠΑ.Λ. Πατρών στις Σέρρες – Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποιούµενων 

Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων. 

2. Προδιαγραφές 

2.1. Ηµεροµηνίες διεξαγωγής της εκδροµής 

Ηµεροµηνία αναχώρησης 11-04-2019 ηµέρα Πέµπτη. 

Ηµεροµηνία επιστροφής 14-04-2019 ηµέρα Κυριακή. 

2.2. Αριθµός συµµετεχόντων στην εκδροµή 

Αριθµός µαθητών: 47 

Αριθµός συνοδών-καθηγητών: 4   

Αριθµός κηδεµόνων: - 

Συνολικός αριθµός µαθητών και συνοδών: 51 

2.3. Πρόγραµµα της µετακίνησης 

1η ηµέρα Πέµπτη 11-04-2019 

Αναχώρηση από 7ο ΕΠΑ.Λ. Πατρών ώρα 06:45. 

Άφιξη στο σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών ώρα 16:00. 

Προγραµµατισµένη ξενάγηση (µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ & φαγητό). 

Αναχώρηση για το ξενοδοχείο στις Σέρρες. Τακτοποίηση. 

Έξοδος για περιήγηση & δείπνο σε κοντινό χωριό ή στο ίδιο µέρος. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.  

2η ηµέρα Παρασκευή 12-04-2019 

Πρωινό 08:30 στο ξενοδοχείο. 

Αναχώρηση στις 09:30 για Οχυρό Ρούπελ. Προγραµµατισµένη ξενάγηση. 

Αναχώρηση για το ΚΠΕ Άνω Πορόια Σερρών. Προγραµµατισµένη ενηµέρωση.  

Αναχώρηση 13:30 για τον Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. Προγραµµατισµένη 

ξενάγηση. Περιήγηση & γεύµα. 

Στάση στο φράγµα Λιθοτόπου (καφέ). 
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΝΟΥ 

/ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

Μέσω της ∆.∆.Ε  Αχαΐας  



Αναχώρηση για το ξενοδοχείο στις 18:30. Ξεκούραση. 

Έξοδος για δείπνο στις Σέρρες στις 21:00. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση. 

3η ηµέρα Σάββατο 13-04-2019 

Πρωινό 08:00 στο ξενοδοχείο. 

Αναχώρηση στις 09:00 για πιθανή επίσκεψη στο δάσος Λαϊλιά & µετά αναχώρηση 

για Θεσσαλονίκη. 

Άφιξη  στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση. 

Έξοδος για να επισκεφθούµε τον πολιούχο της πόλης Άγιο ∆ηµήτριο, τον Λευκό 

Πύργο & φαγητό. 

Επιστροφή το απόγευµα στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. 

Έξοδος για δείπνο, διασκέδαση στις 21:00. 

4η ηµέρα Κυριακή 14-04-2019 

Πρωινό 08:00 στο ξενοδοχείο. 

Αναχώρηση στις 09:00 για Βέροια. Περιήγηση. 

Αναχώρηση στις 12:30 για την πόλη των Ιωαννίνων. Περιήγηση & γεύµα. 

Αναχώρηση στις 18:00 για Πάτρα µε µικρή ενδιάµεση στάση. 

Άφιξη στην Πάτρα στις 21:00 στον χώρο του σχολείου.  

 

2.4. Μέσα µεταφοράς 

Λεωφορείο (πούλµαν) σε άριστη κατάσταση. 

2.5. ∆ιαµονή 

Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων µε πρωινό. Στις 11 & 12-04-2019 διαµονή στις Σέρρες. Στις 

13-04-2019 διαµονή στην Θεσσαλονίκη. Τα δωµάτια πρέπει να είναι τρίκλινα/δίκλινα για 

τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς. 

2.6. Ξεναγός 

∆εν απαιτείται. 

2.7. ∆εύτερος Οδηγός 

∆εν απαιτείται. 

 

2.8. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). 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. Στη συνέχεια το σχολείο θα διασταυρώσει µέσω του ΗΑΤΤΑ τα 

υποβαλλόµενα στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση 

στο γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το 

ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο. 

• Ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ∆∆Ε συνιστά και την Πρόσθετη Ασφάλιση 

κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.  

 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά και οι χώροι διαµονής θα 

πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

3.1. Προδιαγραφές οχηµάτων κατ’ ελάχιστον 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και µηχανολογική κατάσταση του οχήµατος, 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιµατισµό 



• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 

• 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  

3.2. Προδιαγραφές χώρων διαµονής κατ’ ελάχιστον. 

• Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαµονή µαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να διαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρµανση, 

ζεστό νερό και µπάνιο εντός των δωµατίων. ∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές 

που προτείνουν τη κατάτµηση των µαθητών σε διαφορετικά καταλύµατα, 

ακόµα και αν είναι όµορα. Επίσης να προσφέρεται από το  κατάλυµα 

δυνατότητα σύνδεσης µε Internet.  

• Η διαµονή των µαθητών µπορεί να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα 

δωµάτια µε κανονικά-οµοιόµορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια(ράντζα) δεν 

είναι αποδεκτά. Η διαµονή των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε µονόκλινα 

δωµάτια.  

4. Λόγοι αποκλεισµού µετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού. 

• Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της 

εκδροµής να πραγµατοποιήσει  τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο και να 

προσκοµίσει, εντός 3 τριών ηµερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

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

ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισµένες στο γραφείο του ∆/ντή του 1ου Ε.Κ. 

(Σεφέρη 1, Πάτρα) µε την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών 

µετακίνησης Σέρρες – Θεσσαλονίκη»  µέχρι και τις 06-03-2019 ώρα 12:00. Προσφορές 

που υποβάλλονται µε email δεν γίνονται δεκτές. Πέραν της ηµεροµηνίας και της ώρας 

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

 

7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07-03-2019 και ώρα 12:00 στο  γραφείο 

του ∆/ντή του 1ου Ε.Κ. (Σεφέρη 1, Πάτρα), από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. 

 

8. ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 
µε ποιοτικά κριτήρια. Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη: 
-Το οικονοµικό ύψος της προσφοράς 
-Η ικανοποίηση των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα προκήρυξη 

9. Ρήτρα συµµετοχής 

∆εν ισχύει (καλύπτεται από τη νόµιµη λειτουργία του προσφέροντος ταξιδιωτικού 

γραφείου). 

 

10. ∆ιευκρινήσεις για την προσφορά 



Η προσφορά θα περιλαµβάνει: 

• Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύµβασης αστικής-επαγγελµατικής  ευθύνης 

σε ισχύ & Υ.∆ ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτοµα της εκδροµής και δεν 

έχει ξεπεραστεί το όριο  της ισχύος της. 

• Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µε σαφή 

αναφορά στα ασφαλιζόµενα ποσά. 

• Τη συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά 

µαθητή. Οι παραπάνω τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν και το Φ.Π.Α. και να 

περιέχονται: Επίναυλοι καυσίµων, τυχόν επιπλέον κόστος µεταφοράς αποσκευών, 

διόδια, φόροι ή τέλη διαµονής και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση επιβάλλεται από τις 

τοπικές αρχές των τόπων διέλευσης ή διαµονής. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά 

έντυπα, θα απορρίπτονται. 

 

Μετά από την επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να προσκοµισθούν τα συµβόλαια για τις 

παραπάνω ασφαλιστικές καλύψεις, στα οποία να αναφέρονται ο αριθµός συµβολαίου, τα 

ονόµατα των συµβαλλοµένων µερών, οι ηµεροµηνίες, η διάρκεια, ο προορισµός των 

µετακινήσεων και αναλυτική ονοµαστική κατάσταση των µετακινούµενων και 

ασφαλιζόµενων µαθητών και συνοδών καθηγητών. Επίσης για την περίπτωση 

αφερεγγυότητας ή πτώχευσης να αναφέρεται και ο τρόπος να αναφέρεται και ο τρόπος της 

άµεσης καταβολής των εξόδων για επιστροφή στην Πάτρα. Τα ονόµατα των 51 

µετακινούµενων µαθητών και συνοδών θα δοθούν στον ανάδοχο την Τετάρτη 13-03-2019. 

Η επιλογή του αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου θα καταγραφεί σε πρακτικό το οποίο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆∆Ε Αχαΐας ενώ το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα 

ενηµερωθεί και τηλεφωνικά από τον ∆/ντή του Σχολείου. 

Οι συµµετέχοντες αφού ενηµερωθούν από το δηµοσιευµένο πρακτικό έχουν την δυνατότητα 

να υποβάλουν ένσταση σε προθεσµία 2 εργάσιµων ηµερών από την δηµοσίευσή του, δηλ. 

µέχρι και την ∆ευτέρα 11-03-2019 ώρα 12:00, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του 

1ου Ε.Κ. Πατρών. Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνεται η τελική 

επιλογή του αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου µε το οποίο το σχολείο θα συντάσσει 

σύµβαση παροχής υπηρεσιών µετακίνησης (ιδιωτικό συµφωνητικό) σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία που υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

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 συνόρων, κλπ) χωρίς αποζηµίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

11. Ισχύουσα νοµοθεσία 

• η αξιολόγηση θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/Γ∆4/28-02-

2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 

 

Η παρούσα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (www.dide.ach.sch.gr). 

 

                                                                                 Ο ∆ιευθυντής 

 

 

 

                                                                              Ντέντες Βασίλειος 
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