
Επαναπροκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ  3ήμερησ εκπαιδευτικήσ 

επίςκεψησ του 15ου Γυμναςίου Πάτρασ ςτο Βόλο. 

 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα πλαύςια τησ 

3όμερησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ του 15ου Γυμναςύου Πϊτρασ ςτο Βόλο. 

 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ  11 / 4 / 2019, ημϋρα Πϋμπτη 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ 13 / 4 -/ 2019, ημϋρα Σϊββατο 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αριθμόσ μαθητών   27   

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 3 

Αριθμόσ κηδεμόνων 0 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 30 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ : 

ΠΕΜΠΣΗ 11 / 4 / 2019 

07: 00 π. μ. : Αναχώρηςη από το χώρο ϋξω από το ςχολεύο. 
12 : 00  μ. μ. : Ενδιϊμεςη ςτϊςη για φαγητό και ξεκούραςη ςτην περιοχό τησ Στυλύδασ 
17 : 00  μ. μ. : Άφιξη ςτο Βόλο και τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο. 
18 : 00 μ. μ. : Ξενϊγηςη ςτην πόλη, με περιόγηςη ςτην περιοχό του λιμανιού, ςτην πεζοδρομημϋνη 
λεωφόρο των Αργοναυτών και το επιβατικό λιμϊνι ςτο δυτικό ϊκρο τησ. 
19 : 30 μ. μ. : Μετϊβαςη ςτη γραφικό ςυνοικύα «Παλιϊ» ςτο δυτικό τομϋα τησ πόλησ, ξενϊγηςη ςε 
αυτό και προαιρετικό δεύπνο. 
21 : 30 μ. μ. : Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και διανυκτϋρευςη. 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 / 4 / 2019 

08 : 30 π. μ. : Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. 

09 : 30 π. μ. : Αναχώρηςη για τουσ νεολιθικούσ οικιςμούσ Σϋςκλου και Διμηνύου, που βρύςκονται 
ςε κοντινϋσ αποςτϊςεισ από την πόλη του Βόλου και ξενϊγηςη ςτουσ αρχαιολογικούσ χώρουσ τουσ. 
12 : 00 μ. μ. : Επιςτροφό ςτο Βόλο και επύςκεψη ςτο κτύριο Παπαςτρϊτου, με την ιδιαύτερη 
αρχιτεκτονικό, που ςόμερα φιλοξενεύ υπηρεςύεσ και ςχολϋσ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ. 
13 : 30 μ. μ. : Επύςκεψη και περιόγηςη ςτην περιοχό τησ Νϋασ Ιωνύασ. Φαγητό. 
16 : 00 μ. μ. : Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και ξεκούραςη. 
18 : 00 μ. μ. : Επύςκεψη ςτο ςιδηροδρομικό ςταθμό τησ πόλησ με το ιδιαύτερη αρχιτεκτονικό 
αιςθητικό και αν υπϊρχει δυνατότητα και ςτο μουςεύο που λειτουργεύ ςτον όροφο του ςταθμού. 
19 : 00 μ. μ. : Επύςκεψη ςτο Μουςείο τησ πόλησ του Βόλου και περιόγηςη ςε αυτό. 
22 : 00 μ. μ. : Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και διανυκτϋρευςη. 
 



ΑΒΒΑΣΟ 13 / 4 / 2019 

08 : 30 π. μ. : Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. 
10 : 00 π. μ. : Αποχώρηςη από το ξενοδοχεύο και τελευταύα περιόγηςη των μαθητών ςτην πόλη, με 
την εποπτεύα των ςυνοδών τουσ, για να αγορϊςουν παραδοςιακϊ και ϊλλα προώόντα. 
13  : 00 μ. μ. : Αναχώρηςη από την πόλη του Βόλου, με προοριςμό το χωριό Πορταριά, 15 χλμ. ϋξω 
από την πόλη, ξενϊγηςη ςε αυτό και γεύμα. 
15 : 30 μ. μ. : Αναχώρηςη για Πϊτρα και ενδιϊμεςη ςτϊςη ςτο Γαλαξύδι. 
21 : 30 μ. μ. : Άφιξη ςτο χώρο του ςχολεύου. 
 

2.4. Μέςα μεταφοράσ : 1 Σουριςτικό λεωφορείο 

 

2.5. Διαμονή : Ξενοδοχεύο ςτην πόλη του Βόλου,  3 * (αςτϋρων), με πρωινό. Το ξενοδοχεύο θα 

διαθϋτει τρύα μονόκλινα δωμϊτια για τουσ ςυνοδούσ – καθηγητϋσ και δύκλινα ό τρύκλινα για 

τουσ μαθητϋσ. 

 

2.6. Ξεναγόσ: ΟΧΙ 

 

2.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ : ΟΧΙ 

 

2.8. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ(υποχρεωτική). 

 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 τησ 29 – 

3 – 2019, ημέρα Παραςκευή και ώρα 12.30 

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email δεν γύνονται δεκτϋσ. 

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ  29 – 3 – 2019, ημέρα Παραςκευή  και ώρα 13 

: 00 μ. μ.  ςτο γραφεύο του Διευθυντό του 15ου Γυμναςύου Πϊτρασ. 

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. 

 

* Διευκρινήςεισ για την ςυμπλήρωςη τησ προκήρυξησ. 

2.3 



Εδώ περιγρϊφουμε την διαδρομό που θα ακολουθόςουμε μϋχρι τον προοριςμό και τισ 

μετακινόςεισ που πρόκειται να γύνουν κατϊ την διϊρκεια τησ εκδρομόσ και αφού φτϊςουμε 

ςτον προοριςμό μασ. 

 

2,4 

Εδώ αναφϋρουμε τα μεταφορικϊ μϋςα(λεωφορεύο, αεροπλϊνο, πλούο) που πρόκειται να 

χρηςιμοποιηθούν και για ποιεσ αποςτϊςεισ-διαδρομό το καθϋνα. Σε περύπτωςη που 

χρηςιμοποιηθεύ αεροπλάνο θα πρϋπει ςτην προςφορϊ να αναφϋρεται ο αριθμόσ πτόςησ και 

η εταιρεύα. Για πλοίο, ςτην προςφορϊ, να αναφϋρεται το δρομολόγιο η εταιρεύα και το εύδοσ 

τησ θϋςησ(κατϊςτρωμα, καθύςματα αεροπορικού τύπου καμπύνεσ δύκλινεσ, τρύκλινεσ, κλπ). 

 

2.5 

Οριοθϋτηςη τησ  περιοχόσ του ξενοδοχεύου που επιθυμούμε να γύνει η διαμονό και το επύπεδο 

παροχών του ξενοδοχεύου (για παρϊδειγμα 3 αςτϋρων, πρωινό ημιδιατροφό 24ωρη ρεςεψιόν 

κλπ). Επύςησ θα πρϋπει να γύνεται αναφορϊ ςτο αν θϋλουμε τα δωμϊτια να εύναι ςτον ύδιο ό 

ςε διαδοχικούσ ορόφουσ και ςτο ύδιο κτόριο.  

 

2.6 

Εδώ αναφϋρουμε αν χρειαζόμαςτε ξεναγό και τον χρόνο-τοποθεςύα που τον χρειαζόμαςτε.  

2.7 

Εδώ αναφϋρουμε αν χρειαζόμαςτε δύο οδηγούσ ανϊ λεωφορεύο. Η νομοθεςύα περιορύζει τισ 

ώρεσ οδόγηςησ ανϊ ημϋρα ςτουσ επαγγελματύεσ οδηγούσ. Οπότε αν πρόκειται να γύνει 

πολύωρο ταξύδι κρύνεται απαραύτητη η ύπαρξη δεύτερου οδηγού.    

 

9 

Στην παρϊγραφο αυτό αναφϋρουμε πιθανό ρότρα ςυμμετοχόσ του ταξιδιωτικού γραφεύου. 

 

 


