
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της  τριήμερης

εκδρομής του 11ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ στο Ναύπλιο-Τολό.

1. Αντικείμενο της προκήρυξης
Αντικει�μενο  της  παρoύ� σης  Προκη� ρύξης  ει�ναι  η  παροχη�  ταξιδιωτικω� ν  ύπηρεσιω� ν  στα
πλαι�σια τηςτριήμερης εκδρομήςτού 11ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ στο Ναύπλιο-Τολό.

2. Προδιαγραφές
2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής

Ημερομηνι�α αναχω� ρησης 04/05/2022 ημε�ρα Τετα� ρτη
Ημερομηνι�α επιστροφη� ς 06/05/2022 ημε�ρα Παρασκεύη�

2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή
Αριθμο� ς μαθητω� ν 90
Αριθμο� ς σύνοδω� ν-καθηγητω� ν 5
Αριθμο� ς κηδεμο� νων 0
Συνολικός αριθμο� ς μαθητω� ν και σύνοδω� ν 95

2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής *
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/05/2022
8:00 Αναχώρηση
10:30 – 12:00 Μυκήνες
13:30 Ναύπλιο-Τολό, Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο-φαγητό-ξεκούραση
18:00 Ναύπλιο-ξενάγηση στην πόλη- φαγητό
22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

ΠΕΜΠΤΗ 05/05/2022
9:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Επίδαυρο
10:00 Επίδαυρος: Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο
12:00 Αναχώρηση από Επίδαυρο. Επιστροφή στο Ναύπλιο
13:00 Αρχαιολογικό Μουσείο- Λαογραφικό Μουσείο-Παλαμίδι
16:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Φαγητό
18:00 Ξενάγηση στο Ναύπλιο-Φαγητό
22:00 Επιστροφή στο Ξνοδοχείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2022
10:00 Επιστροφή
12:00 Παλαιά Επίδαυρος- Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο-Θέατρο
13:30 Αναχώρηση από Παλαιά Επίδαυρος
15:00 Λουτράκι – Φαγητό
17:00 Αναχώρηση
20:00 Επιστροφή
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2.4. Μέσα μεταφοράς*
Λεωφορείο

2.5. Διαμονή*
Τολό

2.6. Ξεναγός*

Όχι
2.7. Δεύτερος Οδηγός*

Όχι

2.8. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανα� δοχο ταξιδιωτικο�

γραφει�ο  βα� σει  τού Π.Δ.  339/1996 απαιτει�ται  να ει�ναι  ασφαλισμε�νο για
αστικη� -επαγγελματικη�  εύθύ� νη. Υποχρεού� ται  πριν την τελικη�  κατακύ� ρωση
της εκδρομη� ς, να καταθε�σει στο σχολει�ο ο� λα τα απαραι�τητα ε�γγραφα πού
αποδεικνύ� ούν την ύ� παρξη σύ� μβασης αστικη� ς-επαγγελματικη� ς  εύθύ� νης σε
ισχύ� .  Στη  σύνε�χεια  το  σχολει�ο  θα  διασταύρω� σει  με�σω  τού  ΗΑΤΤΑ  τα
ύποβαλλο� μενα  στοιχει�α  και  αφού�  ελεγχθού� ν  θα  γι�νει  η  τελικη�
κατακύ� ρωση  στο  γραφει�ο  πού  αρχικα�  επιλε�χθηκε.  Σε  διαφορετικη�
περι�πτωση το ταξιδιωτικο�  γραφει�ο κρι�νεται ε�κπτωτο.

 Ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ΔΔΕ σύνιστα�  και την Προ� σθετη Ασφα� λιση 
κα� λύψης εξο� δων σε περι�πτωση ατύχη� ματος η�  ασθε�νειας. 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις
Τα οχη� ματα πού θα χρησιμοποιηθού� ν για την μεταφορα�  και οι χω� ροι διαμονη� ς  θα
πρε�πει να πληρού� ν κατ’ ελα� χιστον τις παρακα� τω προδιαγραφε�ς.
3.1. Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον

• Άριστη εσωτερικη� , εξωτερικη�  και μηχανολογικη�  κατα� σταση τού οχη� ματος,
σύ� μφωνα με τις αντι�στοιχες προδιαγραφε�ς ΚΤΕΟ 

• Κλιματισμο�
• Μικροφωνικη�  εγκατα� σταση
• Επαρκη�  χω� ρο για αποθη� κεύση αποσκεύω� ν.
• Όλα  τα  απαιτού� μενα  ε�γγραφα  (α� δεια  κύκλοφορι�ας,  ΚΤΕΟ,  α� δεια

εξασκη� σεως  επαγγε�λματος  οδικού�  μεταφορε�α  επιβατω� ν,  ασφαλιστη� ριο
σύμβο� λαιο) σε ισχύ�  κατα�  την περι�οδο πραγματοποι�ησης της εκδρομη� ς.
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 Να αναφε�ρεται ο αριθμο� ς θε�σεων 
3.2. Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον.

• Οι χω� ροι πού θα προσφερθού� ν για τη διαμονη�  μαθητω� ν και εκπαιδεύτικω� ν
θα πρε�πει  να διαθε�τούν  νο� μιμη  α� δεια  λειτούργι�ας  και  να  πληρού� ν  τούς
ο� ρούς ασφα� λειας και ύγιεινη� ς. Ειδικο� τερα θα πρε�πει να ε�χούν απαραι�τητα
θε�ρμανση,  ζεστο�  νερο�  και  μπα� νιο  εντο� ς  των  δωματι�ων.  Δεν  θα  γι�νούν
δεκτε�ς  προσφορε�ς  πού  προτει�νούν  τη  κατα� τμηση  των  μαθητω� ν  σε
διαφορετικα�  καταλύ� ματα,  ακο� μα  και  αν  ει�ναι  ο� μορα.  Επι�σης  να
προσφε�ρεται απο�  το  κατα� λύμα δύνατο� τητα σύ� νδεσης με Internet. 

• Η διαμονη�  των μαθητω� ν μπορει� να γι�νει σε δι�κλινα, τρι�κλινα η�  τετρα� κλινα
δωμα� τια με κανονικα� -ομοιο� μορφα κρεβα� τια. Βοηθητικα�  κρεβα� τια(ρα� ντζα)
δεν  ει�ναι  αποδεκτα� .  Η  διαμονη�  των  σύνοδω� ν  καθηγητω� ν  θα  γι�νει  σε
μονο� κλινα δωμα� τια. 

4. Λόγοι  αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού.

 Το ταξιδιωτικο�  γραφει�ο θα πρε�πει σε περι�πτωση πού γι�νει ανα� δοχος της
εκδρομη� ς  να  πραγματοποιη� σει   τις  κρατη� σεις  στο  ξενοδοχει�ο  και  να
προσκομι�σει,  εντο� ς  3  τριω� ν  ημερω� ν,  τα  απαραι�τητα  δικαιολογητικα� ,
διαφορετικα�  κρι�νεται ε�κπτωτο.

5. Δικαίωμα συμμετοχής
Όλα τα ταξιδιωτικα�  γραφει�α πού πληρού� ν ο� λες τις προύA ποθε�σεις σύ� μφωνα με την
ισχύ� ούσα νομοθεσι�α.

6. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών
Οι προσφορε�ς θα ύποβληθού� ν σφραγισμε�νες στη γραμματει�α τού σχολει�ού  με�χρι και
τις  13/4/2022 12:30 Προσφορε�ς  πού ύποβα� λλονται με  email δεν  γι�νονται  δεκτε�ς.
Πε�ραν  της  ημερομηνι�ας  και  της  ω� ρας  λη� ξης  της  προθεσμι�ας  ύποβολη� ς,  καμι�α
προσφορα�  δεν θα γι�νεται δεκτη� .

7. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφρα� γιση των προσφορω� ν θα γι�νει στις 13/4/2022 και ω� ρα 13:00 στο 11ο
ΓΕΛ Πατρω� ν

8. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Αξιολο� γηση  και  επιλογη�  της  πλε�ον  σύμφε�ρούσας  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα� ς  με
ποιοτικα�  κριτη� ρια.

9. Ρήτρα συμμετοχής*

10. Διευκρινήσεις για την προσφορά
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Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 Έγγραφα πού αποδεικνύ� ούν την ύ� παρξη σύ� μβασης αστικη� ς-επαγγελματικη� ς  εύθύ� νης
σε ισχύ�  & Υ.Δ ο� τι η ασφα� λεια αστικη� ς εύθύ� νης καλύ� πτει τα α� τομα της εκδρομη� ς και
δεν ε�χει ξεπεραστει� το ο� ριο  της ισχύ� ος της.

 Προ� σθετη  Ασφα� λιση  κα� λύψης  εξο� δων  σε  περι�πτωση  ατύχη� ματος  η�  ασθε�νειας  με
σαφη�  αναφορα�  στα ασφαλιζο� μενα ποσα� .

 Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.  και να
περιε�χονται:Φο� ροι  αεροδρομι�ων,  επι�ναύλοι  καύσι�μων,  τύχο� ν  επιπλε�ον  κο� στος
μεταφορα� ς  αποσκεύω� ν,  διο� δια,  φο� ροι  η�  τε�λη  διαμονη� ς  και  γενικα�  οποιαδη� ποτε
επιβα� ρύνση επιβα� λλεται απο�  τις τοπικε�ς αρχε�ς των το� πων διε�λεύσης η�  διαμονη� ς.

 Υπεύ� θύνη δη� λωση ο� τι το Ταξιδιωτικο�  Γραφει�ο διαθε�τει ειδικο�  ση� μα λειτούργι�ας, το  
οποι�ο βρι�σκεται σε ισχύ� .

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.
Το Σχολει�ο διατηρει� το δικαι�ωμα της ακύ� ρωσης της εκδρομη� ς, λο� γω μη σύμπλη� ρωσης 
τού αριθμού�  μαθητω� ν, μη ε�γκρισης της μετακι�νησης η�  λο� γω α� λλης σοβαρη� ς αιτι�ας 
(απεργιω� ν, κακοκαιρι�ας, κλει�σιμο σύνο� ρων, κλπ) χωρι�ς αποζημι�ωση τού Ταξιδιωτικού�  
Γραφει�ού.

11. Ισχύουσα νομοθεσία
 η αξιολο� γηση θα γι�νει σύ� μφωνα με το α� ρθρο 14 της  ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-

2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020)

* Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της προκήρυξης.

2.3

Εδω�  περιγρα� φούμε την διαδρομη�  πού θα ακολούθη� σούμε με�χρι τον προορισμο�
και τις μετακινη� σεις πού προ� κειται να γι�νούν κατα�  την δια� ρκεια της εκδρομη� ς και
αφού�  φτα� σούμε στον προορισμο�  μας.

2.4
Εδω�  αναφε�ρούμε  τα  μεταφορικα�  με�σα  (λεωφορει�ο,  αεροπλα� νο,  πλοι�ο)  πού
προ� κειται να χρησιμοποιηθού� ν και για ποιες αποστα� σεις-διαδρομη�  το καθε�να. Σε
περι�πτωση  πού  χρησιμοποιηθει�  αεροπλάνο θα  πρε�πει  στην  προσφορα�  να
αναφε�ρεται  ο  αριθμο� ς  πτη� σης  και  η  εταιρει�α.  Για  πλοίο,  στην  προσφορα� ,  να
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αναφε�ρεται  το  δρομολο� γιο  η  εταιρει�α  και  το  ει�δος  της  θε�σης  (κατα� στρωμα,
καθι�σματα αεροπορικού�  τύ� πού καμπι�νες δι�κλινες, τρι�κλινες, κλπ).

2.5
Οριοθε�τηση της  περιοχη� ς τού ξενοδοχει�ού πού επιθύμού� με να γι�νει η διαμονη�  και
το  επι�πεδο  παροχω� ν  τού  ξενοδοχει�ού  (για  παρα� δειγμα  3  αστε�ρων,  πρωινο�
ημιδιατροφη� , 24ωρη ρεσεψιο� ν κλπ). Επι�σης θα πρε�πει να γι�νεται αναφορα�  στο αν
θε�λούμε τα δωμα� τια να ει�ναι στον ι�διο η�  σε διαδοχικού� ς ορο� φούς και στο ι�διο
κτη� ριο. 

2.6
Εδω�  αναφε�ρούμε  αν  χρειαζο� μαστε  ξεναγο�  και  τον  χρο� νο-τοποθεσι�α  πού  τον
χρειαζο� μαστε. 

2.7

Εδω�  αναφε�ρούμε  αν  χρειαζο� μαστε  δύ� ο  οδηγού� ς  ανα�  λεωφορει�ο.  Η  νομοθεσι�α
περιορι�ζει τις ω� ρες οδη� γησης ανα�  ημε�ρα στούς επαγγελματι�ες οδηγού� ς. Οπο� τε αν
προ� κειται  να  γι�νει  πολύ� ωρο  ταξι�δι  κρι�νεται  απαραι�τητη  η  ύ� παρξη  δεύ� τερού
οδηγού� .   

2.8 Σε  περι�πτωση  προ� σθετης  ταξιδιωτικη� ς  ασφα� λισης  θα  πρε�πει  να  γι�νεται
ενημε�ρωση, απο�  το ταξιδιωτικο�  γραφει�ο, για τα ποσα�  (κατω� τατα/με�γιστα) πού
ασφαλι�ζονται  ανα�  κατηγορι�α.  Επι�σης  το  ταξιδιωτικο�  γραφει�ο    επιβάλλεται   να  
προσκομι�σει το σύμβο� λαιο της προ� σθετης ταξιδιωτικη� ς ασφα� λισης στο οποι�ο να
αναφε�ρονται τα ποσα�  πού καλύ� πτει  .  

9
Στην παρα� γραφο αύτη�  αναφε�ρούμε πιθανη�  ρη� τρα σύμμετοχη� ς τού ταξιδιωτικού�
γραφει�ού.
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