
 

1 

Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό ταξιδιωτικών 

υπηρεςιών ςτo πλαύςιο τριόμερησ  εκδρομόσ του  

20ου Γυμνασίου Πάτρας  

ςτην πόλη των  ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

1. Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ 
Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτο πλαύςιο 

τριόμερησ (2 διανυκτερεύσεις) εκδρομόσ του 20ου Γυμναςύου Πϊτρασ ςτην πόλη 

των  Σρικϊλων. 

2. Προδιαγραφϋσ 
2.1. Ημερομηνύεσ διεξαγωγόσ τησ εκδρομόσ  

Ημερομηνύα αναχώρηςησ 9/5/2022 ημϋρα Δευτϋρα 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ 11/5/2022  ημϋρα Σετϊρτη  

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομό  

Αριθμόσ μαθητών: 53 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 4    

Αριθμόσ κηδεμόνων: - 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 57  

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομόσ * 

1θ θμζρα Ανατώρηζη από ηο 20ο Γσμνάζιο 7:30 πμ 
( Σύντομη στάση στο Μέτσοβο για ξενάγηση.  Επίσκεψη στα 

Μετέωπα. Σύντομη στάση στην Καλαμπάκα. Διανυκτέπευση στα 
Τπίκαλα) 

2θ θμζρα Επίζκευη ζε ζημεία ενδιαθέρονηος ηης περιοτής 
(Λίμνη Πλαςτήρα, μουςείο μανιταριϊν) 

3θ θμζρα Αναχώρηςη από το ξενοδοχείο (11:00πμ) 
(επίςκεψη ςτην πόλη των Ιωαννίνων. Σφντομη ςτάςη για ξενάγηςη και 

φαγητό. Επιςτροφή ςτο 20ο Γυμνάςιο Πάτρασ ςτισ 20:00) 

 

(*) Το λεωφορείο ή τα λεωφορεία θα είναι ςτη διάθεςη του αρχηγοφ τησ εκδρομήσ 
και θα μετακινοφνται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του όλεσ τισ ϊρεσ βάςη του 

προγράμματοσ 
2.4. Μϋςα μεταφορϊσ* 

 Ένα μεγϊλο λεωφορεύο. 

2.5. Διαμονό* 

 Ξενοδοχεύο ςτην πόλη των Τρικϊλων (3 αςτέρων τουλάχιςτον με βάςη τον 

επίςημο χαρακτηριςμό του ΕΟΤ, καλή κατάταξη ςε ςχετικέσ ιςτοςελίδεσ (π.χ 

http://booking.com) και με διαθεςιμότητα πρόςβαςησ ςτο διαδίκτυο)  

 Δωμϊτια μαθητών: δύκλινα ό τρύκλινα ό τετρϊκλινα δωμϊτια με ατομικϊ 

κρεβϊτια  (όχι ρϊντζα)   

 Δωμϊτια καθηγητών: μονόκλινα  

 Πρωώνό:  Το κόςτοσ πρωώνού ανϊ ϊτομο να δηλώνεται ρητϊ ςτην 

οικονομικό προςφορϊ δύνοντασ επιλογό μη χρόςησ αν το επιθυμεύ ο 

μαθητόσ ό η μαθότρια. 

 Ρεςεψιόν: 24ωρη υποδοχό  

 

http://booking.com/
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(*) εύναι επιθυμητό τα δωμϊτια να εύναι ςυγκεντρωμϋνα ςτον ύδιο ό γειτονικούσ 

 ορόφουσ του ξενοδοχεύου. Δεν επιτρϋπεται η κατανομό των δωματύων ςε ϊλλο κτόριο 

 

2.6. Ξεναγόσ* 

Δεν ζητεύται η ύπαρξη ξεναγού ώςτε να περιοριςτεύ το ςυνολικό κόςτοσ τησ 

εκδρομόσ. 

2.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ* 
Την ανϊγκη ύπαρξησ δεύτερου οδηγού θα την εκτιμόςει το Τουριςτικό 

Πρακτορεύο με βϊςη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.  

2.8. Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ και ταξιδιωτικό. 

 Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ (υποχρεωτικό). 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.  

 Σαξιδιωτικό αςφϊλιςη. Εύναι επιθυμητό να υπϊρχει πρόςθετη αςφϊλιςη 

κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ. Σο ςχετικό 

κόςτοσ να αναφϋρεται διακριτϊ. 

3. Ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ 
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ θα 

πρϋπει να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 

3.1. Προδιαγραφϋσ οχημϊτων κατ’ ελϊχιςτον  
• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ, 

ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό  

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

• Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ, άδεια 

εξαςκήςεωσ επαγγέλματοσ οδικού μεταφορέα επιβατών, αςφαλιςτήριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ.  

 Να αναφϋρεται ο αριθμόσ θϋςεων  

3.2. Προδιαγραφϋσ χώρων διαμονόσ κατ’ ελϊχιςτον.  
• 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. Τα 

καταλύματα θα πρϋπει να ανόκουν ςτο ύδιο ςυγκρότημα.  

• Η διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε δύκλινα ό τρύκλινα ό τετρϊκλινα 

δωμϊτια με κανονικϊ-ομοιόμορφα κρεβϊτια. Βοηθητικϊ κρεβϊτια 

(ρϊντζα) δεν εύναι αποδεκτϊ. Η διαμονό των ςυνοδών καθηγητών θα 

γύνει ςε μονόκλινα δωμϊτια.  
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4. Λόγοι αποκλειςμού μετϊ την επιλογό προςωρινού αναδόχου του 

διαγωνιςμού. 

 Το ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει- ςε περύπτωςη που κριθεύ  ανϊδοχοσ τησ 

εκδρομόσ - να πραγματοποιόςει  τισ κρατόςεισ ςτο ξενοδοχεύο και να 

προςκομύςει, εντόσ 3 ημερών, τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, 

διαφορετικϊ κρύνεται ϋκπτωτο. 

5. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

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

ιςχύουςα νομοθεςύα. 

6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολόσ των προςφορών 
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του 20ου Γυμναςύου 

Πϊτρασ (Ηρακλείδου 4, Περιβόλα Πατρών)  μϋχρι και την Δευτϋρα   4/4/2022 

12:00μμ.  Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email δεν γύνονται δεκτϋσ. Πϋραν τησ 

ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ, καμύα προςφορϊ δεν θα 

γύνεται δεκτό. 

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει την Δευτϋρα  4/4/2022 και ώρα 12:30μμ 

ςτο γραφεύο του Διευθυντό του 20ου Γυμναςύου Πϊτρασ.  

8. Διαδικαςύα που επελϋγη για την ανϊθεςη  
Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ, οικονομικόσ προςφορϊσ  λαμβϊνοντασ 

υπόψη τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των προςφορών. 

9. Ρότρα ςυμμετοχόσ* 

 

10. Διευκρινόςεισ για την προςφορϊ 

Η προςφορϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει: 

.1. την ςυνολικό τιμό του οργανωμϋνου ταξιδιού αλλϊ και την επιβϊρυνςη 

ανϊ μαθητό . Στην τιμό να περιλαμβϊνονται: το κόςτοσ πρωινού ανϊ ϊτομο, ο 

ΦΠΑ, επίναυλοι καυςίμων, τυχόν επιπλέον κόςτοσ μεταφοράσ αποςκευών, διόδια, 

φόροι ή τέλη διαμονήσ και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνςη επιβάλλεται από τισ 

τοπικέσ αρχέσ των τόπων διέλευςησ ή διαμονήσ . 

.2. Υποχρεωτική προςφορά για αςφάλιςη αςτικήσ ευθφνησ διοργανωτή  (αςτικήσ –  

επαγγελματικήσ ευθφνησ) ςυνοδευόμενη από υπεφθυνη δήλωςη ότι καλφπτει τα άτομα 

τθσ εκδρομισ και δεν ζχει λιξθ  το χρονικό όριο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

.3.  Προςφορά για αςφαλιςτική κάλυψη  μακθτών και εκπαιδευτικών ςε περίπτωςη 

ατυχήματοσ ή αςθζνειασ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 14 ΥΑ20883/ΓΔ4/13-2-2020( ΦΕΚ 

456/Β/13-2-2020) στθν οποία κα αναφζρονται και τα ποςά ατυχιματοσ που 

αςφαλίηονται. 

.4. Τπεύθυνη Δόλωςη ότι το Ταξιδιωτικό Γραφεύο 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 κλπ) ςε ιςχύ.  
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Άλλεσ διευκρινόςεισ 
 Η μετακίνθςθ  κα πραγματοποιθκεί  ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

που προβλζπονται ςτο πλαίςιο αντιμετώπιςθσ τθσ επιδθμίασ covid 19.  

 Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που κα αποςταλοφν με email 

 Προςφορϋσ που δεν πληρούν όλα τα κριτόρια και χωρύσ τα απαραύτητα 

ςυνοδευτικϊ ϋντυπα, θα απορρύπτονται.  

 Το Σχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη ςυμπλόρωςησ 

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

(απεργιών, κακοκαιρίασ, έξαρςη ιώςεων κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Ταξιδιωτικού 

Γραφεύου μετϊ από ϋγκαιρη ενημϋρωςη του ανϊδοχου πρακτορεύου. 

 

 

11. Ιςχύουςα νομοθεςύα 

 H αξιολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ΥΑ 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 
456/Β/13-2-2020) και κα αναρτθκεί ςτθν ςχολικι ιςτοςελίδα http://20gym-

patras.ach.sch.gr  

  

Ο  Διευθυντόσ 

 

 

Χριςτακούδησ Χρόςτοσ 

Πληροφορικόσ, ΠΕ86 

 

 

http://20gym-patras.ach.sch.gr/
http://20gym-patras.ach.sch.gr/
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