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ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ

Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή ταξιδιωτικών
υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τετραήμερης εκδρομής του Γυμναςίου - ΓΕΛ Αιγείρασ
και ΓΕΛ Λουςικών ςτη Σύρο.

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα
πλαύςια τησ τετραήμερης εκδρομής του ΓΕΛ Αιγεύρασ -Γυμναςύου Αιγεύρασ - ΓΕΛ
Λουςικών ςτη ύρο.

2. Προδιαγραφέσ
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ
Ημερομηνύα αναχώρηςησ … 09/05/2019 ημϋρα Πϋμπτη
Ημερομηνύα επιςτροφόσ … 12/05/2019 ημϋρα Κυριακό
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή
Αριθμόσ μαθητών : 86
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 8
Αριθμόσ κηδεμόνων: 0
Συνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών: 94
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ
Πέμπτη 09/05/2019
08.00 Αναχώρηςη από Λουςικϊ, επιβύβαςη μαθητών του ΓΕΛ Λουςικών
09.30 Άφιξη ςτην Αιγεύρα, επιβύβαςη μαθητών του ΓΕΛ και του Γυμναςύου
Αιγεύρασ
10.00 Αναχώρηςη για Αθόνα , με ενδιϊμεςη ςτϊςη ςτα Μϋγαρα
12.30 Άφιξη ςτην Αθόνα και ςυγκεκριμϋνα ςτην περιοχό ΑναφιώτικαΜεςημεριανό γεύμα

15.30 Αναχώρηςη για Πειραιϊ και επιβύβαςη ςτο πλούο
17.30 Αναχώρηςη από Πειραιϊ για ύρο (δρομολόγιο τησ γραμμήσ - BLUE STAR FERRIES
- BLUE STAR PAROS)
21.10 Άφιξη ςτη Σφρο – Τακτοποίηςη ςτο ξενοδοχείο

22.00 Γεύμα
Παραςκευή 10/05/2019
9.00 Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο
10.00 Ενημϋρωςη για το Πανεπιςτόμιο ύρου ςτο πνευματικό κϋντρο
Ερμούπολησ , από καθηγητϋσ του Πανεπιςτημύου
12.00 Επύςκεψη ςτο Μουςεύο αντιγρϊφων κυκλαδικόσ τϋχνησ
12.30 Επύςκεψη ςτο βιομηχανικό μουςεύο
13.30 Μεςημεριανό ςτην Ερμούπολη
17.00 Περιόγηςη ςτην Ερμούπολη, επύςκεψη ςτα αξιοθϋατα τησ πόλησ
Σάββατο 11/05/2019
9.00 Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο
10.00 Αναχώρηςη για την Άνω ύρο, επύςκεψη ςτο μουςεύο Βαμβακϊρη
13.00 Επύςκεψη ςτο Κύνι - Μεςημεριανό γεύμα
17.00 Επιςτροφό ςτην Ερμούπολη - βόλτα ςτην πόλη
Κυριακή 12/05/2019
9.30 Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο
11.00 Αναχώρηςη από το ξενοδοχειο
15:00 Επιβύβαςη ςτο πλούο για την επιςτροφό (δρομολόγιο τησ γραμμόσ - BLUE
STAR FERRIES - BLUE STAR NISSOS MYKONOS)
16:00 Αναχώρηςη από τη ύρο για τον Πειραιϊ
19:45 Άφιξη ςτον Πειραιϊ. Αναχώρηςη για Αιγεύρα.
22:00 Άφιξη ςτην Αιγεύρα (ςτο χώρο του ςχολεύου)και
23.00 Αφιξη ςτα Λουςικά

2.4. Μέςα μεταφοράσ
Λεωφορεύα, πλούο
2.5. Διαμονή:
 Να γύνει ρητό αναφορϊ των ςτοιχεύων (ονομαςύα, κατηγορύα, χιλιομετρικό
απόςταςη από το κϋντρο τησ πόλησ) του καταλύματοσ το οπούο θα πρϋπει να
βρύςκεται ό μϋςα ςτην Ερμούπολη ό ςε όςο πιο κοντινό απόςταςη από αυτόν.
Η κατηγορύα του πρϋπει να εύναι 3 (τριών) ό 4 (τεςςϊρων) αςτϋρων
(επύςημοσ χαρακτηριςμόσ Ε.Ο.Σ.), με πρωινό που θα παρϋχεται ςτο χώρο του
καταλύματοσ. Σα δωμϊτια που θα χρειαςτούν εύναι: 10 τετρϊκλινα, 14
τρύκλινα και 2 δύκλινα για τουσ μαθητϋσ και 8 (οκτώ) μονόκλινα για τουσ
ςυνοδούσ καθηγητϋσ.
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.
 Μεταφορά:
Με αςφαλϋσ λεωφορεύο το οπούο θα πληρού όλεσ τισ προδιαγραφϋσ
καταλληλότητασ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Σο λεωφορεύο θα εύναι ςτη διϊθεςη του αρχηγού τησ εκδρομόσ και θα
μετακινεύται ςύμφωνα με τισ εντολϋσ του όλεσ τισ ώρεσ. Επύςησ το ςχολεύο ό ο
καθηγητόσ – αρχηγόσ τησ εκδρομόσ διατηρεύ το δικαύωμα να διαμορφώςει το
πρόγραμμα τησ εκδρομόσ κατϊ τη κρύςη του, προκειμϋνου να εξαςφαλύςει την
καλύτερη δυνατό ϋκβαςη τησ εκδρομόσ χωρύσ να παρεκκλύνει από τουσ
βαςικούσ όρουσ που αναφϋρονται ςτην παρούςα προκόρυξη.
 Αςφάλεια εκδρομήσ:
Ο διοργανωτόσ (γραφεύο ταξιδύου) θα αναλϊβει την υποχρεωτικό αςφαλιςτικό
κϊλυψη επαγγελματικόσ ευθύνησ ςυμμετεχόντων και επιπλϋον αςφϊλιςη
κϊλυψησ των εξόδων των ςυμμετεχόντων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό
αςθενεύασ όπωσ προβλϋπεται ςτην Τ.Α. 33120/ΓΔ4/20 – 02 – 2017 του ΤΠΠΕΘ
(ΥΕΚ 681/Β/06 – 03 - 2017).
 Πρόςθετα ςτοιχεία:
Η προςφορϊ θα αναφϋρεται ςε κϊθε ϋναν όρο από τουσ παρακϊτω αναλυτικϊ:
 το ςυνολικό κόςτοσ τησ εκδρομόσ με ΥΠΑ (ςτο ςυνολικό κόςτοσ θα
περιλαμβϊνεται η αςφαλιςτικό κϊλυψη επαγγελματικόσ ευθύνησ
ςυμμετεχόντων και η επιπλϋον αςφϊλιςη κϊλυψησ των εξόδων των
ςυμμετεχόντων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθενεύασ)
 την τιμό ανϊ μαθητό
 Επιπλϋον θα πρϋπει να υπϊρχει Τπεύθυνη δόλωςη για την καταλληλότητα
του λεωφορεύου. την υπεύθυνη δόλωςη να περιλαμβϊνεται το κεύμενο
«Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι την ημϋρα ϋναρξησ τησ μετακύνηςησ των μαθητών
του ...................................(όνομα ςχολεύου),.................... τϊξησ-τμόματοσ, όλα τα
μεταφορικϊ μϋςα που θα χρηςιμοποιηθούν θα πληρούν τουσ όρουσ
αςφαλεύασ και θα διαθϋτουν όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα. Σο τουριςτικό
πρακτορεύο ........................................ διαθϋτει ϊδεια λειτουργύασ απ’ τον Ε.Ο.Σ. ςε
ιςχύ».
 Απαιτεύται να υποβληθεύ ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ ενημερωτικό ϋντυπο
του Ξενοδοχεύου ό η ηλεκτρονικό διεύθυνςη τησ ιςτοςελύδασ του η οπούα
πρϋπει να περιλαμβϊνει αντύςτοιχο ενημερωτικό υλικό.

 Επύςησ θα προςκομιςτούν και οι αριθμού ςυμβολαύων τησ αςφϊλιςησ
μαθητών και ςυνοδών. Αν κϊτι από αυτϊ δεν ςυμβεύ, τότε το ςχολεύο θα
μπορεύ να ακυρώςει τη ςύμβαςη.
 ε περύπτωςη που δεν πραγματοποιηθεύ η εκδρομό λόγω ανωτϋρασ βύασ
(απεργύεσ, κακοκαιρύα κλπ), δεν θα υπϊρξει καμύα οικονομικό επιβϊρυνςη για
το ςχολεύο και θα αναβληθεύ για ϊλλη ημερομηνύα η μετακύνηςη.
 Οι προςφορϋσ θα παραδύδονται ιδιοχεύρωσ μόνο ςτο διευθυντό του Γενικού
Λυκεύου Αιγεύρασ κ. Παναγιωτακόπουλο Ανδρϋα. Σο ςχολεύο μϋςω τησ
προβλεπόμενησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ θα επιλϋξει την καταλληλότερη και
την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.
 Από την ςυνολικό αξύα τησ εκδρομόσ θα παρακρατηθεύ το 20% ωσ εγγύηςη
ακριβούσ εκτϋλεςόσ τησ και θα αποδοθεύ μετϊ την επιςτροφό του ςχολεύου
από την εκδρομό.
 Μετϊ την ημερομηνύα και την ώρα λόξησ του διαγωνιςμού δεν θα εύναι δεκτό
καμύα οικονομικό προςφορϊ.
3. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με
την ιςχύουςα νομοθεςύα.

4. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου μϋχρι
και τισ 10/04/2019 και ώρα 10.00π.μ. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email
δεν γύνονται δεκτϋσ.

5. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 10/04/2019 και ώρα 10.00π.μ.
ςτο γραφεύο του ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑ

6. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη
Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊσ με ποιοτικϊ κριτόρια.
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