
1 
 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για τη μεταφορά μαθητών στo πλαίσιο της 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ  

του ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

«ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ-ΘΕΑΤΡΑΚΙ» ΣΤΙΣ 24/10/2019  
Αντικείμενο της παρoύσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια του περιπάτου των μαθητών του ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Τα μεταφορικά μέσα θα παραλάβουν μαθητές και καθηγητές του ΕΠΑΛ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ από το σχολικό συγκρότημα της Παραλίας Πατρών  Αθ. 

Αναγνωστόπουλου 21 Εργ. Κατοικίες ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (2610522859). Οι 

προσφορές να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση.  

Προδιαγραφές 

1.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης 24/10/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 8.45 

Ημερομηνία επιστροφής   24/10/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 13.15 

 

1.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή 

Αριθμός μαθητών ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  ΕΚΑΤΟ ( 100 )  

Αριθμός συνοδών-καθηγητών ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΞΙ ( 6 ) 

Αριθμός κηδεμόνων 0  ( μηδέν ) 

Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών  106 

Τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν τον αριθμό των 

συμμετεχόντων μαθητών για εξαιρετικούς λόγους μέχρι την προηγουμένη της 

αναχώρησης. 

 

1.3. Πρόγραμμα της εκδρομής * 

ΠΕΜΠΤΗ  24/10/2019 

08.45 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

09.10 ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ - ΘΕΑΤΡΑΚΙ 

12:45 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

13.15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

1.4. Μέσα μεταφοράς* 

ΔΥΟ λεωφορεία  

Στην προσφορά να αναγράφεται η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας του μεταφορικού 

μέσου. 

1.5. Διαμονή* 

Δεν ζητείται προσφορά για διαμονή. 
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1.6. Ξεναγός* 

Δεν απαιτείται 

 

1.7. Δεύτερος Οδηγός* 

Δεν απαιτείται 

 

1.8. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό 

γραφείο βάσει του Π.Δ. 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 προσφορά να περιέχει ξεχωριστά το κόστος 

της ταξιδιωτικής ασφάλειας, καθώς και τις καλύψεις της. 

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά θα πρέπει να πληρούν 

κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

2.1. 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. 

 

2.2. Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 

• Δεν ζητούνται 

 

3. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού. 

 Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της 

εκδρομής να προσκομίσει, εντός 3 τριών ημερών, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής 

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

ισχύουσα νομοθεσία. 
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5. Τρόπος πληρωμής 

Με την υπογραφή της συμβάσεως το 30%. Στις 14/10/2019  το 70%.  

 

6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Ως εκ τούτου οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του 1ου 

ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ μέχρι και την 12:30 της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 18/10/2019.  

Προσφορές που υποβάλλονται με ανοικτό email  ή fax δεν γίνονται δεκτές. 

7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019 και ώρα 

13:30 στο Γραφείο του διευθυντή  του ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

8. Ρήτρα συμμετοχής* 

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών ποιοτικά παρεχομένων υπηρεσιών που 

περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ανάλογης 

μείωσης της συμφωνημένης αμοιβής του ταξιδιωτικού γραφείου. 

9. Διευκρινήσεις για την προσφορά 

 Ο ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τελικό ποσό της προσφοράς.  

 Στην ταξιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να αναφέρονται τα ποσά 

ατυχήματος που ασφαλίζονται. 

 Τα διόδια ή άλλα έξοδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική 

προσφορά. 

 Η ασφάλεια αστικής ευθύνης θα περιλαμβάνεται στην προσφορά. 

 Υ.Δ ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής 

και δεν έχει ξεπεραστεί το όριο  της, καθώς και ότι το σήμα λειτουργίας 

είναι σε ισχύ. 

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη 

συμπλήρωσης του απαραίτητου από το νόμο αριθμού συμμετεχόντων 

μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας 

(απεργιών, κακοκαιρίας, κλείσιμο συνόρων, κλπ) χωρίς αποζημίωση του 

Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

 

10. Ισχύουσα νομοθεσία 

 η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 


