
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ  για τη διοργάνωςη τετραήμερησ  εκπαιδευτικήσ 

εκδρομήσ, με προοριςμό τη Κζρκυρα και για χρονικό διάςτημα από 7/4/2022 ζωσ 10/4/2022.  
ΧΕΣ: Τ.Α 20883ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ.456/13-2-2020, τ.Β΄) «ΕΚΔΡΟΜΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΣΟ ΚΑΙ ΕΚΣΟ ΣΗ ΧΩΡΑ». 

 

1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ αποτελεί θ διοργάνωςθ και παροχι ταξιδιωτικϊν 

υπθρεςιϊν ςτο Γυμνάςιο Κλειτορίασ και Γενικό Λφκειο Κλειτορίασ (ςφμπραξθ δυνάμει τθσ υπϋαρικμ.  

3601/15-3-2021 ζγκριςθσ τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαϊασ) για τθν πραγματοποίθςθ τετραιμερθσ εκπαιδευτικισ 

εκδρομισ.  

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ: ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ (25)  

ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ: 5 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ: 3 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΤΚΕΙΟΤ: 7 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ΛΤΚΕΙΟΤ: 10 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: ΣΕΕΡΙ (4) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ :  ΕΙΚΟΙ ΕΝΝΕΑ (29) 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΚΕΡΚΤΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ: ΠΕΜΠΣΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ: ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022 

 

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ. 

Οι προδιαγραφζσ που ορίηονται για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (απαιτιςεισ προςφοράσ) 

είναι οι ακόλουκεσ: 

 Α) ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ:  Η μετακίνθςθ των μακθτϊν και ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα είναι χερςαία (χριςθ 

λεωφορείου) και καλάςςια (χριςθ τακτικοφ δρομολογίου πλοίου). Σο λεωφορείο κα 

χρθςιμοποιθκεί για το ςφνολο των μετακινιςεων ςφμφωνα με το πρόγραμμα και τισ οδθγίεσ του 

αρχθγοφ τθσ εκδρομισ. 

Σο  προςφερόμενο όχθμα να διακζτει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 Άριςτη εςωτερική και εξωτερική κατάςταςη ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του 

ΚΤΕΟ 

 Σφυράκια θραφςησ  κρυςτάλλων εντόσ του λεωφορείου 

                                             
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚ/Η ΔΤΣ. 
ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΧΑΪΑ 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΛΕΙΣΟΡΙΑ  

Σαχ. Δ/νςθ :Κλειτορία 
 Σ.Κ.           :25007 
Πλθροφορίεσ : Φωτεινι Δθμακοποφλου  
Σθλζφωνο     : 26920 31225- 
Σθλεομοιότυπο  : 26920 31225 – 
Ηλ. Διεφκυνςθ   : gym-k-kl@sch.gr    

  
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Κλειτορία, 16/3/2022 

Aριθμ. Πρωτ. Γυμναςίου Κλειτορίασ : 77 

Αριθμ.πρωτ.Γενικοφ Λυκείου Κλειτορίασ: 71 

 

ΠΡΟ 

Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

Αχαΐασ 

 

   



 Κλιματιςμό 

 Ζώνεσ αςφαλείασ 

 Μικροφωνική εγκατάςταςη 

 Επαρκή χώρο για εναποθήκευςη αποςκευών 

 Φαρμακείο 

 Βαςικά εργαλεία επιςκευήσ/ςυντήρηςησ και εφεδρικό τροχό 

 Άδεια κυκλοφορίασ εκδόςεωσ 2000 και μεταγενζςτερη 

 Πρόςφατο και ςε ιςχφ ΚΤΕΟ 

 Άδεια εξαςκήςεωσ επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατών 

 Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο (για αςτική ευθφνη ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία) 

  Οι οδηγοί να διαθζτουν δίπλωμα οδιγθςθσ Δϋ κατθγορίασ ςε ιςχφ και εμπειρία 

τουλάχιςτον 5 ετϊν. 

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ 

  Οι προδιαγραφζσ που ορίηονται για τθ διαμονι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Διαμονι ςε ξενοδοχειακι μονάδα τουλάχιςτον  τριϊν (3) αςτζρων και καλι βακμολογία ςτο 

booking. Αποκλείονται ενοικιαηόμενα δωμάτια ι ξενϊνεσ ι άλλου τφπου κατάλυμα. Θα προτιμθκεί 

μικρι ξενοδοχειακι μονάδα. 

  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, μπάνιο εντόσ των δωματίων και να 

προςφζρουν υποχρεωτικά πρωινό εντόσ τθσ μονάδασ. 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.  

 Θα πρζπει να διατεκοφν  κλίνεσ για τθ διαμονι των μακθτϊν ςε δωμάτια δίκλινα ι τρίκλινα ι 

τετράκλινα, που να διακζτουν κανονικά κρεβάτια. Επίςθσ κα πρζπει να διατεκοφν 3 κλίνεσ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςε μονόκλινα δωμάτια. 

 Οι διανυκτερεφςεισ ορίηονται ςε τρείσ (3) 

 Η λειτουργία τθσ reception  να είναι ςε 24ωρθ βάςθ.  

 Η μονάδα να διακζτει ςφςτθμα πυροπροςταςίασ. 

 Κάκε τουριςτικό γραφείο  κα προτείνει ζωσ τρία  καταλφματα, για τθν αποτελεςματικότερθ 

ζρευνα, αξιολόγθςθ και διαςταφρωςθ ςτοιχείων από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν. 

Γ) ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ (ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ) 

Ο διοργανωτισ βάςει του Π.Δ. 339/1996 να είναι αςφαλιςμζνοσ για αςτικι επαγγελματικι 

ευκφνθ. Τποχρεοφται  πριν τθν τελικι κατακφρωςθ εκδρομισ ςτο γραφείο , να κατακζςει ςτο 

ςχολείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ 

επαγγελματικισ  ευκφνθσ ςε ιςχφ. τθ ςυνζχεια το ςχολείο κα διαςταυρϊςει μζςω του ΗΑΣΣΑ τα 

υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφοφ ελεχκοφν κα γίνει θ τελικι κατακφρωςθ ςτο γραφείο που αρχικά 

επιλζχκθκε. ε διαφορετικι περίπτωςθ το γραφείο κρίνεται ζκπτωτο.  

Δ)ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ  

Η  εκπαιδευτικι εκδρομι κα καλφπτεται από αςφάλεια ατυχιματοσ για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ. Ειδικότερα, κα πρζπει να καλφπτει τον κάκε ςυμμετζχοντα μακθτι, ςε 



περίπτωςθ ατυχιματοσ, με τα εξισ όρια: μζχρι 150 ευρϊ για φαρμακευτικι και ιατρικι περίκαλψθ, 

μζχρι 6000 ευρϊ για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα και μζχρι 6000 ευρϊ για κάνατο.  

Ε) ΕΙΔΙΚΟ ΗΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σο ταξιδιωτικό γραφείο κα πρζπει να διακζτει ςε ιςχφ το ειδικό ςιμα λειτουργίασ ςε ιςχφ 

και είναι υποχρεωμζνο να το κατακζςει με τθν προςφορά του. 

Σ) Σο ταξιδιωτικό γραφείο κα πρζπει ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί ανάδοχοσ, να πραγματοποιιςει 

τισ κρατιςεισ ςτο κατάλυμα και να προςκομίςει, εντόσ δφο θμερϊν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

διαφορετικά κρίνεται ζκπτωτο. 

3)  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. 

4)ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο ςχολείο και ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ του Γυμναςίου 

Κλειτορίασ, ςε κλειςτό φάκελο και ςφραγιςμζνεσ ζωσ Πζμπτη, 24/3/2022 και ώρα 13:00μ.μ. 

Προςφορζσ που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτζσ, παρά μόνο αν ςταλοφν κλειδωμζνα 

emails για τα οποία κα ηθτθκεί ο κωδικόσ πρόςβαςθσ τθν ϊρα που ορίηεται με τθν παροφςα για το 

άνοιγμα των προςφορϊν.  Πζραν τθσ προκεςμίασ και τθσ ϊρασ λιξθσ, καμία προςφορά δε κα γίνει 

δεκτι. 

Η αποςφράγιςη των προςφορών θα πραγματοποιηθεί αυθημερόν και  ώρα 13:30 μ.μ. 

ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ, από τθν επιτροπι που κα οριςτεί με πράξεισ  των Διευκυντριϊν. 

Θα επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με ποιοτικά κριτιρια. 

Η προςφορά κα περιλαμβάνει: 

 Σιμι κόςτουσ ανά μακθτι και ςυνολικό κόςτοσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ και ότι βρίςκεται ςε ιςχφ , 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το προςφερόμενο όχθμα πλθροί τισ προδιαγραφζσ μετακίνθςθσ, 

 Αντίγραφα των εγγράφων του οχιματοσ και του οδθγοφ (άδεια κυκλοφορίασ, αςφάλεια 

οχιματοσ, δίπλωμα οδιγθςθσ οδθγοφ, ΚΣΕΟ), 

 υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ καταλφματοσ ότι πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

που ορίηονται με τθν παροφςα, 

 ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ –επαγγελματικισ ευκφνθσ 

ςε ιςχφ και υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ καλφπτει τα άτομα τθσ 

εκδρομισ και δεν ζχει ξεπεραςτεί το όριο ιςχφοσ τθσ. Μετά τθν επιλογι κα προςκομιςτεί 

βεβαίωςθ από τον ΗΑΣΣΑ για τθν ιςχφ των αςφαλειϊν. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ    

ΠΕΜΠΣΗ-7 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022: Αναχϊρθςθ από τθν κεντρικι πλατεία τθσ Κλειτορίασ ϊρα 06:30 π.μ., 

αφοφ προθγθκεί ο ζλεγχοσ του τουριςτικοφ λεωφορείου από αρμόδιο όργανο τθσ Αςτυνομίασ. 

Ενδιάμεςεσ ολιγόλεπτεσ ςτάςεισ. Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ περίπου 13:00 μ.μ. 

Επιβίβαςθ ςτο πλοίο για Κζρκυρα. Άφιξθ ςτθν Κζρκυρα περίπου 16:00 μ.μ. . Μεςθμεριανό φαγθτό, 

τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Απογευματινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ. 

Βραδινό φαγθτό. 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ-8 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022: Πρωϊνό ςτο ξενοδοχείο και ϊρα 10:00 π.μ. επίςκεψθ ςτο Αχίλλειον, 

Ποντικονιςι, Μονι Βλαχερνϊν, Κανόνι. Μεςθμεριανό φαγθτό, και επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για 

ξεκοφραςθ. Απογευματινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ και βραδινό φαγθτό.  



ΑΒΒΑΣΟ-9 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022: Πρωϊνό ςτο ξενοδοχείο και ϊρα 10:00 π.μ.αναχϊρθςθ και ςυμμετοχι 

του ςχολείου ςτισ εργαςίεσ του 7ου Πανελλινιου Φεςτιβάλ Μακθτικοφ Ραδιοφϊνου Europaen 

School Radio 2022.  Ακολουκεί επίςκεψθ ςτθν Παλαιοκαςτρίτςα και μεςθμεριανό φαγθτό. 

Απογευματινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ και βραδινό φαγθτό. 

ΚΤΡΙΑΚΗ-10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022: Πρωϊνό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για επιςτροφι  περίπου 

10:30 π.μ. .Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα περίπου 12:00. Ενδιάμεςεσ ολιγόλεπτεσ ςτάςεισ, μεςθμεριανό 

φαγθτό και άφιξθ ςτθν Κλειτορία περίπου 21:00 μ.μ. 

                                                          

Παρακαλοφμε οι υπεφκυνοι των γραφείων να μθν επικοινωνοφν με τισ ςχολικζσ μονάδεσ, παρά μόνο 

εάν χρειάηονται πλθροφορίεσ  που δεν αναφζρονται ςτθ παροφςα προκιρυξθ και είναι αναγκαίο να 

δοκοφν διευκρινιςεισ. 

                                                           

                                                                ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΕ ΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 

ΠΑΠΟΤΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 

 


