
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ψωφίδα, 19/03/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ . ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ.πρωτ.: 118/19-3-2019  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ 

 
                 Προς : ΔΔΕ Αχαΐας 

Διεύθυνση : Ψωφίδα  
Τ.Κ. : 25016  
Τηλ. : 26920 51215          
e-mail : mail@gym-psofid.ach.sch.gr   
Πληροφορίες : Παναγοπούλου Αικατερίνη 
 

 

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της 2ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΨΩΦΙΔΑΣ στο ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

 
1. Αντικείμενο της προκήρυξης : Το Γυμνάσιο Ψωφίδας  διοργανώνει 
2ήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση στο ΚΠΕ Καλαμάτας στο πλαίσιο 
πολιτιστικού προγράμματος. 

 
2. Προδιαγραφές : 
2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής : 
        Ημερομηνία αναχώρησης : Πέμπτη 09/05/2019 

   Ημερομηνία επιστροφής : Παρασκευή 10/05/2019 
2.2. Αριθμός συμμετοχόντων : 

Αριθμός μαθητών : 18 (9 κορίτσια, 9 αγόρια) 
Αριθμός συνοδών - εκπαιδευτικών : 2 

   Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών - εκπαιδευτικών : 20 
  
2.3. Πρόγραμμα Εκδρομής : 
 
 
Πέμπτη 09/05/2019 

7:30:  Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Ψωφίδας για Καλαμάτα. 

9:00-9:30 : Ενδιάμεση στάση στη Τρίπολη.  

10:30-14:30 : Άφιξη στο ΚΠΕ Καλαμάτας : Υποδοχή, παιχνίδια γνωριμίας, 

παρουσίαση της πολιτιστικής ομάδας.  

14:30 -15:30 : Φαγητό στην Καλαμάτα. 

15:30 : Μετάβαση στο ξενοδοχείο Kleopatra Inn και τακτοποίηση στα δωμάτια. 



17:15 : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ΚΠΕ Καλαμάτας  

17:30-20:30 : Δράσεις στο χώρο του ΚΠΕ Καλαμάτας : εισαγωγική παρουσίαση 

προγράμματος, εργασίες σε ομάδες. 

20:30-21:30 : Δείπνο στην Καλαμάτα. 

21:30  : Μετάβαση στο ξενοδοχείο.  

 

Παρασκευή 10/05/2019 

 

07:30- 08:30: Πρωινό 

8:30-14:30 : Προετοιμασία για το πεδίο  και επίσκεψη στο πεδίο : Αρχαιολογικός 

χώρος Αρχαίας Μεσσήνης, χωριό αρχαία Μεσσήνη (πρώην Μαυρομμάτι) 

Μεσσηνίας. Δραστηριότητες, παρατήρηση, συμπλήρωση φύλλων εργασίας. 

Δεκατιανό. Επιστροφή στο ΚΠΕ. Εργασία σε ομάδες. Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Αξιολόγηση προγράμματος και κλείσιμο. 

14:30- 16:00 : Φαγητό στην Καλαμάτα. Περιήγηση στην πόλη. 

16:00 : Αναχώρηση από Καλαμάτα για Ψωφίδα.  

17:00 -17:30 : Ενδιάμεση στάση στην Τρίπολη.  

17:30 - 19:00 : Άφιξη στην Ψωφίδα.  

Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών αποδέχεται την παρέκκλιση από το πρόγραμμα για 

σοβαρούς λόγους με ευθύνη και απόφαση του αρχηγού και των συνοδών της 

εκπαιδευτικής εκδρομής.  

 

2.4. Μέσο Μεταφοράς : Λεωφορείο με άδεια κυκλοφορίας μετά το 2000, 

23 θέσεων, το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του 

Αρχηγού της εκδρομής όλες τις ώρες και ημέρες και θα μετακινείται 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του. 

 

2.5. Διαμονή : Η διαμονή των μαθητών και των εκπαιδευτικών - συνοδών 

θα γίνει προγραμματισμένα από το ΚΠΕ Καλαμάτας στο ξενοδοχείο 

Kleopatra Inn (Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου, Μεσσήνη, 10 χιλιόμετρα 

από το ΚΠΕ Καλαμάτας).  

 

2.6. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και ταξιδιωτικής :  

 Ασφαλεια αστικής ευθύνης : 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.   

 Ασφάλεια ταξιδιωτικής ευθύνης : Η ΔΔΕ συνιστά και την Πρόσθετη 

Ασφάλιση εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις : Το λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μεταφορά θα πρέπει να πληροί 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 

4. Δικαίωμα συμμετοχής : 
 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσφορές που δεν πληρούν 

όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα,  θα 

απορρίπτονται. 

 

5. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 
 

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή 

συναρτήσει άλλων ποιοτικών κριτηρίων. Επομένως θα επιλεγεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά, σε συνδυασμό με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

    6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του 

σχολείου μέχρι και την Τετάρτη 03/04/2019 και ώρα 14:00. 

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 την Πέμπτη 04/04/2019 και 

ώρα 12:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γυμνασίου Ψωφίδας. Η 



αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681, τ.Β’/ 06-03-2017). 
 
     8. Διευκρινίσεις για την προσφορά : 
 

 Ο ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τελικό ποσό της    
προσφοράς συνολικά και ανά άτομο και το πρακτορείο είναι 
υποχρεωμένο στην έκδοση νόμιμων παραστατικών. 

 Τα διόδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική προσφορά.  
    Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα   

άτομα της εκδρομής και δεν έχει λήξει. 
   Το Γ υ μ ν ά σ ι ο Ψωφίδας διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της 

εκδρομής λόγω σοβαρής αιτίας. 
   Εάν οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες των 

μαθητών  το  Γυμνάσιο   Ψωφίδας  μπορεί  να  μην προχωρήσει στην 
επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου. 

    Η ασφάλεια αστικής ευθύνης να περιλαμβάνεται στη προσφορά 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 

 

 

Η Διευθύντρια  

 

 

 

 

 

 

Παναγοπούλου Αικατερίνη  
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