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Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή 

ηαξιδιωηικών ςπηπεζιών ζηo πλαίζιο ηηρ 

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ηος 1
ου

 ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΤ ζηη ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ 

Αληηθείκελν ηεο παξoύζεο Πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα 

πιαίζηα ηεο 5ήμεπηρ εκδπομήρ των μαθητών τηρ Γ τάξηρ  ηνπ 1ος ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ζηε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

2. Πποδιαγπαθέρ 

Ημεπομηνίερ διεξαγωγήρ ηηρ εκδπομήρ  

Ημερομηνία αναχώρηςησ 12/12/2022  ημέρα  Δευτέρα 

Ημερομηνία επιςτροφήσ16/12/2022  ημέρα  Παραςκευή 

2.1. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων ζηην εκδπομή 

Αξηζκόο καζεηώλ ΔΒΓΟΜΗΝΤΑ ΔΠΤΑ ( 77 ) κε 44 θνξίηζηα θαη 33 αγόξηα 

θαηά δήισζε ησλ γνλέσλ κέρξη ζήκεξα. 

Αξηζκόο ζπλνδώλ-θαζεγεηώλ 5 ( πέληε ) 

Αξηζκόο θεδεκόλσλ 0  ( κεδέλ ) 

Σπλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ  ΟΓΓΟΝΤΑ ΓΥΟ (82 ) 

 πξηλ ηελ αλαρώξεζε ην ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο κέρξη θαη ηελ 

28/11/2022. 

 

2.2. Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ * 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 12/12 

07:00 ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ (Ρίο - Ανηίριο με ηο ferry boat  ή 

μέζω ηης γέθσρας Υ. Σρικούπης) 

12:30 ΑΦΗΞΖ ΣΑ ΗΩΑΝΝΗΝΑ (με ενδιάμεζη ζηάζη ½ ώρας) – ΦΑΓΖΣΟ 

14:00 Ανατώρηζη για ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (με ενδιάμεζη ζηάζη ½ ώρας) 

17:00  ΚΑΣΑΛΤΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ – ΦΑΓΖΣΟ 

20:00 ΔΞΟΓΟ ΜΔΣΑ ΣΟ ΒΡΑΓΤΝΟ ΦΑΓΖΣΟ (τωρίς λεωθορεία) 

22:00 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ – ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 
 

ΣΡΙΣΗ 13/12 

08:00 ΑΦΤΠΝΗΖ – ΠΡΩΗΝΟ 

09:30 ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ – ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ – ΝΟΔΖ 

14:00 ΦΑΓΖΣΟ  

16:00 ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ – ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ 
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19:00 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ – ΞΔΚΟΤΡΑΖ – ΦΑΓΖΣΟ – ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΜΔ ΣΑ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ 

22:00 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ – ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 14/12 

08:00 ΑΦΤΠΝΗΖ – ΠΡΩΗΝΟ 

09:30 ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΗΑ ΡΟΤΠΔΛ 

11:00 ΡΟΤΠΔΛ 

12:30 ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ – ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ – ΦΑΓΖΣΟ 

16:30 ΔΡΡΔ – ΠΔΡΗΠΑΣΟ 

19:30 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΞΔΚΟΤΡΑΖ – ΦΑΓΖΣΟ – ΠΔΡΗΠΑΣΟ (τωρίς λεωθορεία) 

22:00 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ – ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 

ΠΕΜΠΣΗ 15/12 

08:00 ΑΦΤΠΝΗΖ – ΠΡΩΗΝΟ 

09:30 ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΗΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ -  

13:00 ΔΓΔΑ - ΦΑΓΖΣΟ  

15:00 ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ. ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ – ΛΔΤΚΟ 

ΠΤΡΓΟ 

19:00 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΞΔΚΟΤΡΑΖ ΦΑΓΖΣΟ 

22:00 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ – ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16/12 

08:00 ΑΦΤΠΝΗΖ – ΠΡΩΗΝΟ 

09:30 ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΟΒΟ  (με ενδιάμεζη ζηάζη ½ ώρας) 

13:30 ΦΑΓΖΣΟ – ΠΔΡΗΠΑΣΟ 

17:00 ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΗΑ ΑΗΓΗΟ (με ενδιάμεζη ζηάζη ½ ώρας) 

22:00 ΑΦΗΞΖ ΣΟ ΑΗΓΗΟ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Οη εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ελδηάκεζνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηόλ 
λα δηαθνξνπνηεζνύλ. 

2.3. Μέζα μεηαθοπάρ* 

Τνπξηζηηθά ιεσθνξεία  

Σηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ε ρξνλνινγία πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ κεηαθνξηθνύ 

κέζνπ (όρη πξώηεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα). 

2.4. Διαμονή* 

ΞΔΝΟΓΟΦΔΙΟ 4 *  κε πξσηλό ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επίζθεςε ησλ ζεκαληηθώλ κλεκείσλ κε πεδή δηαδξνκή. Τν ζύλνιν ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ δσκαηίσλ  λα είλαη ζε έλαλ όξνθν θαη ζε εμαηξεηηθά δύζθνιε 

πεξίπησζε ή πνιύ πην ζπκθέξνπζαο νηθνλνκηθά πξνζθνξάο, ζε δύν νξόθνπο ην 

πνιύ. Γηα ηε δηακνλή ησλ καζεηώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ βαζηθά ηξίθιηλα δσκάηηα, 

εθηόο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο. 
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Η πξνζθνξά λα πεξηέρεη μερσξηζηά ην επηπιένλ θόζηνο γηα εκηδηαηξνθή (έλα βξαδηλό 

γεύκα ) 

Πξνζθνξέο γηα κεγαιύηεξεο θαηεγνξίαο μελνδνρείν ζα ζπλεθηηκεζνύλ από ηελ 

επηηξνπή επηινγήο σο πξνο ην νηθνλνκηθό ζθέινο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ. 

2.5. Ξεναγόρ* 

Γελ απαηηείηαη 

 

2.6. Δεύηεπορ Οδηγόρ* 

Γελ απαηηείηαη 

 

2.7. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιωηική. 

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπεωηική). Τν αλάδνρν ηαμηδησηηθό 

γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα 

αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Υπνρξενύηαη  πξηλ ηελ ηειηθή 

θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-

επαγγεικαηηθήο  επζύλεο ζε ηζρύ. Σηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα 

δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΗΑΤΤΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ 

ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά 

επηιέρζεθε. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη 

έθπησην. 

 Ταξιδιωηική αζθάλιζη. Η πξνζθνξά λα πεξηέρεη μερσξηζηά ην θόζηνο 

ηεο ηαμηδησηηθήο αζθάιεηαο, θαζώο θαη ηηο θαιύςεηο ηεο. 

3. Ελάσιζηερ πποϋποθέζειρ 

Τα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρώξνη δηακνλήο ζα 

πξέπεη λα πιεξνύλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 

3.1. Πποδιαγπαθέρ οσημάηων καη’ ελάσιζηον 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΤΔΟ  

• Κιηκαηηζκό 

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

• Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

• Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΤΔΟ, άδεηα 

εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην 

ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

3.2. Πποδιαγπαθέρ σώπων διαμονήρ καη’ ελάσιζηον. 

• Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα 

πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ 

δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηε 

θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη 

όκνξα. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από ην  θαηάιπκα δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 

κε Internet.  
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• Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα 

δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα(ξάληδα) 

δελ είλαη απνδεθηά. Η δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε 

κνλόθιηλα δσκάηηα.  

4. Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή πποζωπινού αναδόσος ηος 

διαγωνιζμού. 

 Τν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο 

εθδξνκήο λα πξαγκαηνπνηήζεη  ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη λα 

πξνζθνκίζεη, εληόο 3 ηξηώλ εκεξώλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 

δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην. 

 

5. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

6. Τπόπορ πληπωμήρ 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ην 30%. Γέθα εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε  ην 

50%. Τν ππόινηπν 20% παξαθξαηείηαη σο εγγύεζε  θαη απνδίδεηαη ηελ επνκέλε 

ηεο επηζηξνθήο, εθόζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί όια όζα αλαθέξνληαη ζην 

ζπκθσλεηηθό θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηό. 

7. Χπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηων πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ κέρξη 

θαη ηελ 12:30 ηεο Τεηάξηε 26 Οθησβξίνπ 2022.  Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ 

ειεθηξνληθά πξέπεη λα είλαη θιεηδσκέλεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε fax 

δελ γίλνληαη δεθηέο. 

8. Χπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 27 Οθησβξίνπ 2022 θαη ώξα 

13:00 ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 1νπ ΓΔΛ Αηγίνπ. 

9. Ρήηπα ζςμμεηοσήρ* 

Σε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθώλ πνηνηηθά παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκθσλεηηθό, ην ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάινγεο 

κείσζεο ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ. 

10. Διεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο.  

 Σηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πνζά 

αηπρήκαηνο πνπ αζθαιίδνληαη. 

 Τα δηόδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά. 

 Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

 Υ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηικήρ εςθύνηρ θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο 

θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο, θαζώο θαη όηη ην ζήμα λειηοςπγίαρ 

είλαη ζε ηζρύ. 

 Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή 

ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, 

θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 
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 Σηελ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θόξνο δηαλπθηέξεπζεο γηα 

θάζε θαηάιπκα επεηδή απηόο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηνπ 

θαηαιύκαηνο. 

 

11. Ιζσύοςζα νομοθεζία 

 ε αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ 20883/ΓΓ4   ΦΔΚ 456/2020  Υ.Α.  


