
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ  διήμερησ 

εκδρομής του 7ου ΓΕΛ Πατρών  ςτο Ναύπλιο  
 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα 
πλαύςια τησ διόμερησ εκδρομόσ του 7ουΓΕΛ Πατρών από τισ 14-4-2022 ϋωσ 15-4-2022  
ςτο Ναύπλιο. Για το ςκοπό αυτό  η Διεύθυνςη του 7ου ΓΕΛ Πατρών καλεύ τουσ 
ταξιδιωτικούσ πρϊκτορεσ που ενδιαφϋρονται να υποβϊλλουν ϋντυπα ό ηλεκτρονικϊ 
προςφορϊ για τη διοργϊνωςη τησ εκδρομόσ με τα παρακϊτω ςτοιχεύα :  
 

2. Προδιαγραφέσ 

2.1Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 
Ημερομηνύα αναχώρηςησ 14-4-2022, ημϋρα Πϋμπτη   

Ημερομηνύα επιςτροφόσ 15-4-2022, ημϋρα Παραςκευό  

2.2Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 
Αριθμόσ μαθητών 83( +-2) 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 5 

Αριθμόσ κηδεμόνων…1 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 89(+-2) 

 2.3Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ * 
Πέμπτη 14-4-2022 
7:30 Συγκϋντρωςη μαθητών και καθηγητών  ςτο ςχολεύο και αναχώρηςη 
9:30  Ενδιϊμεςη ςτϊςη Ξυλόκαςτρο  
11:30  Επύςκεψη ςτο Θϋατρο Επιδαύρου και Μουςεύο Επιδαύρου και ςτη ςυνϋχεια ςτισ 
Μυκόνεσ   

Π ά τ π α : 2 9 3  

Απ. Ππωτ :  24-3-2022 
 

Ππορ : 

Σαξιδιωτικά γπαφεία 

Τατ. Δ/νζη: Σοσνίοσ 111-115 
Τ.Κ. – Πόλη: 26333 Πάηρα 

Ιζηοζελίδα: https://blogs.sch.gr/7lyk-pat/ 
email: mail@7lyk-patras.ach.sch.gr 
Πληροθορίες: Μαρία Μανένηη 
Τηλέθωνο: 2610 322.116 
FAX: 2610 322.116 
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13:30 – 14.30 ΄Αφιξη ςτο  Ναύπλιο Φαγητό  ςτην πόλη  
14.45 Άφιξη ςτο ξενοδοχεύο . Τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια .   
19.30  Περιόγηςη ςτην πόλη του Ναυπλύου , φαγητό  και επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο.  
Παραςκευή 15-4-2022  
8:30 Αφύπνιςη και πρωινό ςτο ξενοδοχεύο  
 9.30 Επύςκεψη ςτο Παλαμόδι 
10.30 Περιόγηςη ςε αξιοθϋατα τησ πόλησ( ΄Αγιοσ Σπυρύδωνασ, Αρχαιολογικό μουςεύο ) 
13.30 Βόλτα ςτην πόλη και φαγητό  
17:00 Αναχώρηςη για Πϊτρα  
20:00 Άφιξη ςτο χώρο του ςχολεύου  
 
2.4Μεταφορά  
Με λεωφορεία ( όχι διώροφο) να αναφέρεται ο αριθμόσ θέςεων και η 
παλαιότητα ,τα οποία θα πληρούν όλεσ τισ προδιαγραφέσ καταλληλότητασ 
ςύμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και θα διαθέτουν όλα  τα απαιτούμενα 
ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΤΕΟ, ϊδεια εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ οδικού 
μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο 
πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ .  
Σα λεωφορεία θα είναι ςτη διάθεςη του αρχηγού τησ εκδρομήσ και  θα 
μετακινούνται ςύμφωνα με τισ υποδείξεισ του,όλεσ τισ ώρεσ βάςη 
προγράμματοσ  
 
 
2.5 Διαμονή* Σε ξενοδοχεύο  κατηγορύασ όχι κατώτερησ των 3 αςτέρων (επύςημοσ 
χαρακτηριςμόσ ΕΟΤ) με παροχό πρωινού, κοντϊ ςτο κϋντρο τησ πόλησ Ναυπλύου 
.Απαραίτητη η αναφορά ςτην ονομαςία του ξενοδοχείου, ςτη χιλιομετρική 
απόςταςη από το κέντρο τησ πόλησ, ςτο περιεχόμενο του παρεχόμενου πρωινού.  
Τα δωμϊτια πρϋπει να είναι δίκλινα ή  τρίκλινα  (με ομοιόμορφα κρεβάτια ,όχι 
ράντζα)   για τουσ μαθητέσ και μονόκλινα για τουσ καθηγητέσ .¨  
2.6 ξεναγόσ : όχι 

2.7 Να υπάρχει και δεύτεροσ οδηγόσ για κάθε λεωφορείο: όχι 

2.8Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ(υποχρεωτική) και ταξιδιωτική  
 Το ανϊδοχο ταξιδιωτικό γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτεύται να 

εύναι αςφαλιςμϋνο για αςτικό-επαγγελματικό ευθύνη. Υποχρεούται  πριν 

την τελικό κατακύρωςη τησ εκδρομόσ, να καταθϋςει ςτο ςχολεύο όλα τα 

απαραύτητα ϋγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-

επαγγελματικόσ  ευθύνησ ςε ιςχύ. Στη ςυνϋχεια το ςχολεύο θα 

διαςταυρώςει μϋςω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεύα και αφού 

ελεγχθούν θα   γύνει η τελικό κατακύρωςη ςτο γραφεύο που αρχικϊ 

επιλϋχθηκε. Σε διαφορετικό περύπτωςη το ταξιδιωτικό γραφεύο κρύνεται 

ϋκπτωτο. 

 Επιπλϋον και  ταξιδιωτικό αςφϊλιςη. Κϊλυψη εξόδων ςε περύπτωςη 

ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ με ςαφό αναφορϊ ςτα αςφαλιζόμενα ποςϊ . 

 

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ 
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ θα 

πρϋπει να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 



3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον 

• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του 

οχόματοσ, ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

• Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών. 

 . 

3.2. Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον. 

• Οι χώροι που θα προςφερθούν για τη διαμονό μαθητών και 

εκπαιδευτικών θα πρϋπει να διαθϋτουν νόμιμη ϊδεια λειτουργύασ και να 

πληρούν τουσ όρουσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ. Ειδικότερα θα πρϋπει να 

ϋχουν απαραύτητα θϋρμανςη, ζεςτό νερό και μπϊνιο εντόσ των δωματύων. 

Δεν θα γύνουν δεκτϋσ προςφορϋσ που προτεύνουν τη κατϊτμηςη των 

μαθητών ςε διαφορετικϊ καταλύματα, ακόμα και αν εύναι όμορα. Επύςησ 

να προςφϋρεται από το  κατϊλυμα δυνατότητα ςύνδεςησ με Internet.  

• Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει ςε δίκλινα ή τρίκλινα  

δωμάτια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά 

κρεβάτια(ράντζα) δεν είναι αποδεκτά. Η διαμονή των ςυνοδών 

καθηγητών θα γύνει ςε μονόκλινα δωμϊτια.  

4. Λόγοι αποκλειςμού μετά την επιλογή προςωρινού αναδόχου του 

διαγωνιςμού. 
Το ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει ςε περύπτωςη που γύνει ανϊδοχοσ τησ εκδρομόσ να 

πραγματοποιόςει  τισ κρατόςεισ ςτο ξενοδοχεύο και να προςκομύςει, εντόσ 3 τριών 

ημερών, τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, διαφορετικϊ κρύνεται ϋκπτωτο. 

 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

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

ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 

6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου  μϋχρι 

και την Σρίτη  29-3-2022  και ώρα  12.00μμ. 

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γίνει την Σρίτη  29-3-2022  και ώρα 12.30 

ςτο Γραφείο του Διευθυντή  του 7ου ΓΕΛ Πάτρασ. 

8.Ρήτρα ςυμμετοχήσ: - 
 

9.Η προςφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει  
1) Το ςυνολικό κόςτοσ τησ εκδρομόσ με το ΦΠΑ και το κόςτοσ ανϊ μαθητό με το 

ΦΠΑ 

2)Τα διόδια  των εθνικών οδών.  



3)Υποχρεωτικό αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ διοργανωτό (αςτικόσ –

επαγγελματικόσ ευθύνησ) ςυνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωςη ότι καλύπτει 

τα ϊτομα τησ εκδρομόσ και δεν ϋχει ξεπεραςτεύ το χρονικό όριο τησ ιςχύοσ τησ.   

4) Αςφαλιςτικό κϊλυψη μαθητών και εκπαιδευτικών ςε περύπτωςη ατυχόματοσ 

ό αςθϋνειασ όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 14 τησ ΥΑ20883/ΓΔ4/13-2-2020( 

ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020)  ςτην οπούα θα αναφϋρονται και τα ποςϊ ατυχόματοσ που 

αςφαλύζονται.  

5) Τπεύθυνη δήλωςη ότι το ταξιδιωτικό πρακτορεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα 

λειτουργύασ το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ και ότι τα λεωφορεύα  πληρούν όλουσ 

τουσ όρουσ αςφϊλειασ και διαθϋτουν όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα (ϋλεγχοσ 

ΚΤΕΟ, ϊδεια, πιςτοποιητικό τελευταύου ελϋγχου, αναφορϊ παλαιότητασ κ. α)ςε 

ιςχύ  

Η μετακύνηςη θα πραγματοποιηθεύ ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και μϋτρα για 

την αποφυγό  διϊδοςησ του covid 19. 

Προςφορϋσ που δεν πληρούν όλα τα κριτόρια και χωρύσ τα απαραύτητα ςυνοδευτικϊ 
ϋντυπα, θα απορρύπτονται.  
 
Θα επιλεγεύ η καταλληλότερη προςφορϊ με κριτήρια οικονομικά αλλά και ποιοτικά.  
 
Το ςχολεύο  διατηρεύ το δικαύωμα  τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη ςυμπλόρωςησ   
του αριθμού μαθητών, μη  ϋγκριςησ μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ 
(απεργιών, κακοκαιρύασ) χωρύσ αποζημύωςη του Ταξιδιωτικού Γραφεύου. 

 

 
10.Ιςχύουςα Νομοθεςία : 
Η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με  το ϊρθρο 14 τησ ΥΑ20883/ΓΔ4/13-2-2020( ΦΕΚ 
456/Β/13-2-2020)  και θα αναρτηθεύ ςτο blog  του ςχολεύου https://blogs.sch.gr/7lyk-
pat/ 
 

 Η Διεσθύντρια 

  

 

 

 Μαρία Μανέντη 
 Φιλόλογος 
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