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Σηλζφωνο : 2665022562  

Πληροφορίεσ : Τςιαμπάσ Ηλίασ  

 
Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιο τησ 

τριήμερησ εκδρομήσ του 1ου Ημερηςίου Γυμναςίου Ηγουμενίτςασ ςτην  
Πάτρα-Ολυμπία-Ναφπακτο. 

 
1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικείμενο τθσ Ρροκιρυξθσ είναι θ παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια τθσ τριιμερθσ 
εκδρομισ του 1ου Ημερθςίου Γυμναςίου Ηγουμενίτςασ ςτθν Ράτρα-Ολυμπία-Ναφπακτο. 
2. Προδιαγραφζσ 

2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομθνία αναχϊρθςθσ 27/3/2023 θμζρα Δευτζρα. 
Ημερομθνία επιςτροφισ 29/3/2023 θμζρα Τετάρτθ. 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων/ουςών ςτην εκδρομή 

Αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν εξιντα δφο (62) 
Αρικμόσ ςυνοδϊν-κακθγθτϊν τζςςερισ (4) 
υνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν και ςυνοδϊν εξιντα ζξι (66) 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ 

Δευτζρα 27-3-2023 Σρίτη 28-3-2023 Σετάρτη 29-3-2023 

08:15 Αναχϊρθςθ. 11:30 
Ξενάγθςθ ςτον Αρχαιολογικό 
χϊρο τθσ Ολυμπίασ. 

11:00 
Ρεριιγθςθ ςτο Κάςτρο τθσ 
Ναυπάκτου. 

13:00 
Επίςκεψθ ςτο οινοποιείο 
Achaia Clauss. 

13:00 
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο 
Ολυμπίασ. 

14:00 
Ρεριιγθςθ ςτο Λιμάνι τθσ 
Ναυπάκτου. 

15:00 
Γεφμα ςτο κζντρο τθσ 
Ράτρασ. 

14:00 Γεφμα ςτθν Ολυμπία. 16:00 Αναχϊρθςθ. 

21:00 
Δείπνο ςε ταβζρνα με 
μουςικι. 

19:00 
Επίςκεψθ ςτον Άγιο Ανδρζα, 
περιιγθςθ ςτθν πόλθ. 

21:00 
Επιςτροφι ςτθν πλατεία 
Δθμαρχείου. 

2.4. Μζςα μεταφοράσ 

Πλεσ οι μετακινιςεισ που αναφζρονται ςτο παραπάνω πρόγραμμα κα πραγματοποιθκοφν 
με τα λεωφορεία που κα προςφερκοφν από το ταξιδιωτικό γραφείο. 

2.5. Διαμονή 

Ζνα ξενοδοχείο τουλάχιςτον 4 αςτζρων (προτιμότερα ςτο κζντρο τθσ Πάτρασ). 
Ρρωινά γεφματα ςτο ξενοδοχείο (Τρίτθ 28/3/2023 και Τετάρτθ 29/3/2023). 
Δείπνο ςτο ξενοδοχείο (Τρίτθ 28/3/2023). 
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2.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ και ταξιδιωτική. 

 Αςφάλεια επαγγελματικήσ αςτικήσ ευθφνησ (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό 

γραφείο βάςει του Ρ.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι αςφαλιςμζνο για επαγγελματικι 

αςτικι ευκφνθ. Υποχρεοφται  πριν τθν τελικι κατακφρωςθ τθσ εκδρομισ, να κατακζςει 

ςτο ςχολείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ 

επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ. Στθ ςυνζχεια το ςχολείο κα διαςταυρϊςει 

μζςω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφοφ ελεγχκοφν κα γίνει θ τελικι 

κατακφρωςθ ςτο γραφείο που αρχικά επιλζχκθκε. Σε διαφορετικι περίπτωςθ το 

ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται ζκπτωτο. 

 Σαξιδιωτική αςφάλιςη και Ρρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 

3. Ελάχιςτεσ προχποθζςεισ 

Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά και οι χϊροι διαμονισ κα πρζπει να 
πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 
3.1. Προδιαγραφζσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του οχιματοσ, ςφμφωνα με 
τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό 
• Μικροφωνικι εγκατάςταςθ 
• Επαρκι χϊρο για αποκικευςθ αποςκευϊν. 
• Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ, άδεια εξαςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχφ κατά 
τθν περίοδο πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ. 

 Να αναφζρεται ο αρικμόσ κζςεων  
3.2. Προδιαγραφζσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον. 

• Οι χϊροι που κα προςφερκοφν για τθ διαμονι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν κα πρζπει 
να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ. Ειδικότερα κα πρζπει να ζχουν απαραίτθτα κζρμανςθ, ηεςτό νερό και μπάνιο 
εντόσ των δωματίων. Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που προτείνουν τθ κατάτμθςθ 
των μακθτϊν ςε διαφορετικά καταλφματα, ακόμα και αν είναι όμορα. Επίςθσ να 
προςφζρεται από το  κατάλυμα δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Internet.  

• Η διαμονι των μακθτϊν μπορεί να γίνει ςε δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα δωμάτια με 
κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Η διαμονι των ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα γίνει ςε 
μονόκλινα δωμάτια.  

4. Λόγοι αποκλειςμοφ μετά την επιλογή προςωρινοφ αναδόχου του διαγωνιςμοφ. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο κα πρζπει ςε περίπτωςθ που γίνει ανάδοχοσ τθσ εκδρομισ να 
πραγματοποιιςει  τισ κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο και να προςκομίςει, εντόσ 3 τριϊν θμερϊν, τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, διαφορετικά κρίνεται ζκπτωτο. 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Πλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. 

6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφραγιςμζνεσ ςτθ γραμματεία του ςχολείου  μζχρι και τθν 
Σρίτη 28/2/2023 και ώρα 10:00. Ρζραν τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, καμία προςφορά δεν κα γίνεται δεκτι. 
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7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Τρίτθ 28/2/2023 και ϊρα 10:30 ςτο γραφείο 
Διευκυντι του 1ου Γυμναςίου Ηγουμενίτςασ. 

8. Διαδικαςία που επελζγη για την ανάθεςη  

Αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ με 
ποιοτικά κριτιρια. 

9. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 

Η προςφορά θα περιλαμβάνει: 

 Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ επαγγελματικισ αςτικισ  ευκφνθσ ςε 

ιςχφ & Υ.Δ ότι θ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ καλφπτει τα άτομα τθσ εκδρομισ και δεν ζχει 

ξεπεραςτεί το όριο  τθσ ιςχφοσ τθσ. 

 Ρρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ με ςαφι 

αναφορά ςτα αςφαλιηόμενα ποςά. 

 Ση ςυνολική τιμή του οργανωμζνου ταξιδιοφ αλλά και την επιβάρυνςη ανά μαθητή. Οι 

παραπάνω τιμζσ θα πρζπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και να περιζχονται  φόροι ι 

τζλθ διαμονισ και γενικά οποιαδιποτε επιβάρυνςθ. 

 Τπεφθυνη δήλωςη ότι το Σαξιδιωτικό Γραφείο διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο 

βρίςκεται ςε ιςχφ. 

Προςφορζσ που δεν πληροφν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα ςυνοδευτικά ζντυπα, 
θα απορρίπτονται. 
Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ζγκριςθσ τθσ 
μετακίνθςθσ ι λόγω άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ (απεργιϊν, κακοκαιρίασ, κλπ) χωρίσ αποηθμίωςθ 
του Ταξιδιωτικοφ Γραφείου. 

 
10. Ιςχφουςα νομοθεςία 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ΤΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020). 

 

 
 Ο Διευθυντήσ 

 

Σςώνησ Γεώργιοσ 
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