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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

                          -------- 

 Περ/κό Δ/νςη Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ  

                    Δυτικόσ Ελλϊδασ 

    Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ Π.Ε. Αχαΐασ 

          1ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

  Έλληνοσ τρατιώτου & Αγύασ οφύασ 

   Σ.Κ 26223Πϊτρα 

  Σηλϋφωνο: 2610 422 250 

  Fax:                2610 422250 

  E mail:    mail@1gym-patras.ach.sch.gr      

      
Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό ταξιδιωτικών 

υπηρεςιών για εκπαιδευτικό επύςκεψη τησ Γ τϊξησ του 1ου 

Γυμναςύου Πατρών ςτη Βουλό των Ελλόνων 
 

1. Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ 
Αντικεύμενο τησ παρούςησ  Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτο 

πλαύςιο τησ εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Πατρών ςτην Βουλό των 

Ελλόνων  

2. Προδιαγραφϋσ 
2.1. Ημερομηνύεσ διεξαγωγόσ τησ εκδρομόσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ: 15/10/2019, ημϋρα: Σρύτη 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ: 15/10/2019, ημϋρα: Σρύτη 

Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομό 

Αριθμόσ μαθητών: 55±1 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 4  

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών: 60 

2.2. Πρόγραμμα τησ εκδρομόσ  

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδρομής 

 

8.15 Αναχώρηςη από το χώρο του ςχολείου 

10.15 -10.30 Ολιγόλεπτη ςτάςη ςτον ςταθμό Ε.Α του Κιάτου και αναχώρηςη 

για την Αθήνα 

11.50 Άφιξη ςτην πλατεία Συντάγματοσ και αποβίβαςη από τα λεωφορεία. 

11.50- 12.50 Περιήγηςη ςτο Μοναςτηράκι. 

12.50 Συγκζντρωςη τησ Α ομάδασ των μαθητών και μετάβαςη ςτην Βουλή 

13.00 – 14.00 Ξενάγηςη τησ Α ομάδασ ςτη Βουλή ενώ η Β ομάδα παραμζνει 

ςτο χώρο τησ πλατείασ Συντάγματοσ με δυνατότητα φαγητοφ 
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13. 50 Συγκζντρωςη τησ Β ομάδασ και μετάβαςη ςτη Βουλή 

14.00- 15.00 Ξενάγηςη τησ Β ομάδασ ςτη Βουλή ενώ η Α ομάδα παραμζνει 

ςτο χώρο τησ πλατείασ με δυνατότητα φαγητοφ. 

15.10 Συγκζντρωςη όλων των μαθητών επιβίβαςη ςτα λεωφορεία και 

αναχώρηςη για το Ίδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ όπου αναμζνεται να αφιχθοφμε 

κατά τισ 15.30 

15. 30 -17.00 Περιήγηςη ςτο χώρο του Ι.Σ.Ν 

17.00 Αναχώρηςη για την Πάτρα όπου αναμζνεται να φτάςουμε κατά τισ 

20.00 μ.μ με μικρή ενδιάμεςη ςτάςη 

Μικρό  απόκλιςη  από  τα  παραπϊνω  χρονικϊ όρια  εύναι  πιθανό  να  ςυμβεύ  αν 

υπϊρχει λόγοσ και κατϊ την κρύςη των ςυνοδών καθηγητών. 

 

 

2.3. Μϋςα μεταφορϊσ : Μιςθωμϋνο  λεωφορεύο 

 

2.4. Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ και ταξιδιωτικό. 

 Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ (υποχρεωτικό). 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. 

 Σαξιδιωτικό αςφϊλιςη.  υνιςτϊται και Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ 

εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ.  

3. Ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ 
Σο όχημα που θα χρηςιμοποιηθεύ για την μεταφορϊ θα πρϋπει να πληρού κατ’ 

ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 

3.1. Προδιαγραφϋσ οχημϊτων κατ’ ελϊχιςτον 

• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ, 

ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΣΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

 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. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

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

ιςχύουςα νομοθεςύα. 
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5. Φρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολόσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου  μϋχρι και 

την  4/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email δεν 

γύνονται δεκτϋσ. Πϋραν τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ 

υποβολόσ, καμύα προςφορϊ δε θα γύνεται δεκτό. 

 

6. Φρόνοσ και τόποσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει την 4-10-2019 και ώρα 10:30 μμ.  

 

7. Διαδικαςύα που επελϋγη για την ανϊθεςη  

Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ με 

ποιοτικϊ κριτόρια. 

 

8. Διευκρινόςεισ για την προςφορϊ 

Η προςφορϊ θα περιλαμβϊνει: 

 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. 

 Ση ςυνολικό τιμό του οργανωμϋνου ταξιδιού αλλϊ και την επιβϊρυνςη ανϊ 

μαθητό. Οι παραπϊνω τιμϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν και το Υ.Π.Α.  

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

οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 

Προςφορϋσ που δεν πληρούν όλα τα κριτόρια και χωρύσ τα απαραύτητα 

ςυνοδευτικϊ ϋντυπα, θα απορρύπτονται. 

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

του αριθμού μαθητών, μη ϋγκριςησ τησ μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ 

(απεργιών, κακοκαιρύασ, κλεύςιμο ςυνόρων, κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Σαξιδιωτικού 

Γραφεύου. 

9. Ιςχύουςα νομοθεςύα 
Η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του 

ΥΕΚ 681 τΒ/2017. 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΜΑΡΚΕΑ ΦΡΤΟΤΛΑ 
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