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Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιο τησ  διήμερησ 

εκδρομήσ του 12ου Γυμναςίου Πάτρασ ςτα Ιωάννινα. 

 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

Αντικεύμενο τησ παρούςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών 

ςτα πλαύςια τησ διήμερησ εκδρομήσ του 12ου Γυμναςίου Πάτρασ  ςτα 

Ιωάννινα. 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομηνύα αναχώρηςησ 11/5/2022    ημέρα Τετάρτη 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ   12/5/2022    ημέρα Πέμπτη 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αριθμόσ μαθητών  ( 76 ) 43 αγόρια, 33 κορίτςια 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών ( 5 ) 

Αριθμόσ κηδεμόνων  (0) 

2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ * 

 

Τετάρτη 11-5-2022 

 07.30    αναχώρηςη από τον χώρο του ςχολεύου με τα 2 λεωφορεύα.  
 09.30    ενδιϊμεςη ςτϊςη.  
 11.00    επύςκεψη ςτον αρχαιολογικό χώρο τησ Δωδώνησ. 
 12.30    επύςκεψη ςτο μουςεύο Βρϋλλη. 
 13:30    ϊφιξη ςτα Ιωϊννινα και τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια του ξενοδοχεύου 
 14.30    φαγητό και επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο για ξεκούραςη 
 18:30    περιόγηςη ςτην πόλη, φαγητό και επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο.  
  
 



Πέμπτη  12-5-2022 
 
 08.30     αφύπνιςη και πρωινό ςτο ξενοδοχεύο.  
 10.00  περιόγηςη ςτο κϊςτρο και ςτο  Ιτσ Καλϋ, επύςκεψη  ςτο Δημοτικό 
μουςεύο (τζαμύ του Αςλϊν Παςϊ) . 
 12.30    επύςκεψη ςτο νηςύ των Ιωαννύνων, ςτο ςπύτι του Αλό Παςϊ και ςτην  
μονό Φιλανθρωπινών. 
 14:30     φαγητό και μικρό περιόγηςη ςτην πόλη. 
 17:30     αναχώρηςη για Πϊτρα.  
 21:00     ϊφιξη ςτο ςχολεύο. 
 

 
2.4. Μέςα μεταφοράσ*  (ΔΥΟ  Λεωφορεία) . Τα λεωφορεύα θα εύναι ςτη 

διϊθεςη του αρχηγού τησ εκδρομόσ και θα μετακινούνται  ςύμφωνα με 

τισ υποδεύξεισ του, όλεσ τισ ώρεσ βϊςει προγρϊμματοσ. 

2.5. Διαμονή* Μία διανυκτέρευςη ςε ξενοδοχείο τουλάχιςτον τριών 

αςτέρων ςτο κέντρο τησ πόλησ των   Ιωαννίνων  με πρωινό. Επίςησ 

τα δωμάτια (δίκλινα και τρίκλινα κατά προτίμηςη για τουσ μαθητέσ 

και μονόκλινα για τουσ καθηγητέσ) να είναι ςτον ίδιο ή ςε διαδοχικούσ 

ορόφουσ και ςτο ίδιο κτήριο 

2.6. Ξεναγόσ*  (  όχι) 

 

 

2.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ*   (όχι) 

 

 

2.8. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ(υποχρεωτική). 

 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. 

 Αςφαλιςτικό κϊλυψη των ςυμμετεχόντων  ςε περύπτωςη 

ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 13 τησ 

33120/ΓΔ4 /28-2-17 . ΦΕΚ 681 /τ.β΄ /6-3-2017. 

 

 

 

 



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. 

• Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΤΕΟ, ϊδεια 

εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ οδικού μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο 

ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ. 

 

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 διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε δύκλινα, τρύκλινα  

δωμϊτια με κανονικϊ-ομοιόμορφα κρεβϊτια. Βοηθητικϊ 

κρεβϊτια(ρϊντζα) δεν εύναι αποδεκτϊ. Η διαμονό 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 Δευτέρα  11/4/2022 και ώρα 13.00. Προςφορϋσ που 

υποβϊλλονται με email δεν γύνονται δεκτϋσ. 

 

 



7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 11/4/2022  και ώρα 13.30 

ςτο γραφεύο του Διευθυντό. 

8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη  
 Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό 

ςυναρτόςει τα ποιοτικϊ κριτόρια. 

9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ --- 

 

10. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 

 Η προςφορϊ θα περιλαμβϊνει τη ςυνολικό τιμό  του ταξιδιού 

αλλϊ και την επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό. 

 Ο ΦΠΑ θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται ςτο τελικό ποςό τησ 

προςφορϊσ.  

 Στην ταξιδιωτικό αςφϊλιςη θα πρϋπει να αναφϋρονται τα ποςϊ 

ατυχόματοσ που αςφαλύζονται. 

 Τα διόδια θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτην τελικό προςφορϊ. 

 Η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ θα περιλαμβϊνεται ςτην προςφορϊ 

 Υ.Δ ότι η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ καλύπτει τα ϊτομα τησ 

εκδρομόσ και δεν ϋχει ξεπεραςτεύ το όριο  τησ ιςχύοσ τησ. 

 

          O  Δ/ντησ 

 

Σπηλιωτόπουλοσ Κων/νοσ 

 


