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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ KAI ΘΡΖΘΔΤΚΑΣΩΛ 

  

ΜΑΕΑΡΑΘΗ,16/11/2022 

ΠΔΡΗΦ/ΘΖ Γ/ΛΖ Π. Δ. & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΙΙΑΓΑ 
Γ/ΛΖ Β/ΘΚΗΑ ΔΘΠ/Ζ Λ. ΑΥΑΪΑ 

  

  68 
1o ΓΤΚΛΑΗΟ ΚΑΕΑΡΑΘΗΟΤ   

Γιεύθςνζη: Μαδαξάθη, Σ.Θ. 25008 
Σηλέθυνο: 2694061186 
Fax: 2694062109 

e-mail: mail@gym-mazar.ach.sch.gr       ΠΡΟ: 
Πληποθοπίερ: θ. Θαιακάθε Αλαζηαζία 

 

ΘΔΚΑ: Προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι ταξιδιωτικών υπθρεςιών ςτο 
πλαίςιο μονοιμερθσ εκδρομισ του Γυμναςίου Μαηαρακίου  ςτα Καλάβρυτα (ΜΟΤΕΙΟ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΙΝΟΤ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ-ΣΟΠΟ ΘΤΙΑ-ΜΕΓΑ ΠΗΛΑΙΟ) . 

 

1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ 

Αντικείμενο τησ παρoφςησ Προκήρυξησ είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα πλαίςια 
τησ μονοήμερησ εκδρομής του Γυμναςίου Μαηαρακίου  ςτα Καλάβρυτα (ΜΟΤΕΙΟ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΙΝΟΤ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ-ΣΟΠΟ ΘΤΙΑ-ΜΕΓΑ ΠΗΛΑΙΟ) . 

 
 

 

2. Πποδιαγπαθέρ 

 Ζμεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 

Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο: 14 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα: Σεηάξηε 

 Ζκεξνκελία επηζηξνθήο: 14 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα: Σεηάξηε 

 Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή 

Αξηζκόο καζεηώλ: Γέθα νθηώ (18) 

Αξηζκόο ζπλνδώλ – θαζεγεηώλ: ηέζζεξηο (4) 

ςνολικόρ αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ: 22 

 Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ 

08.30 πγθέληξσζε ζην ζρνιείν – Αλαρώξεζε γηα Θαιάβξπηα 

10.30 Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην Μνπζείν Θαιαβξπηηλνύ Οινθαπηώκαηνο 

12.00 Δπίζθεςε ζηνλ Σόπν Θπζίαο 

              13 .30   Φαγεηό, μελάγεζε ζην ρώξν . 

14.30 Αλαρώξεζε γηα Μέγα πήιαην 

19.00 Άθημε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 
 Κέζα μεηαθοπάρ 

Με αζθαιέο ιεσθνξείν ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε  
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          ηηο εληνιέο ηνπ όιεο ηηο ώξεο. Δπίζεο ην ζρνιείν ή ν θαζεγεηήο – αξρεγόο ηεο     
εθδξνκήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηακνξθώζεη ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαηά ηε θξίζε ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο εθδξνκήο ρσξίο λα παξεθθιίλεη 
από ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε. 
Σν όρεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη’ ειάρηζηνλ ηηο 
παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 
Πποδιαγπαθέρ οσημάηυν καη’ ελάσιζηον 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΘΣΔΟ 

• Θιηκαηηζκό 

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

• Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΘΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ 

θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 Να αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ 

            Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική. 

Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπευηική). Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθό γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 

339/1996 απαηηείηαη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζύλε. Τπνρξενύηαη πξηλ 

ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηεο εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ. ηε 

ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξώζεη κέζσ ηνπ ΖΑΣΣΑ ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αθνύ 

ειεγρζνύλ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 

 
Ππόζθεηη Σαξιδιυηική αζθάλιζη. Ο διοπγανυηήρ (γπαθείο ηαξιδίος) θα αναλάβει και 
ηην επιπλέον αζθάλιζη κάλςτηρ ηυν εξόδυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη 
αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηην Τ.Α. 20883/ΓΓ4/12/02/2020 ηος 
ΤΠΑΗΘ. 

 
3. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

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

λνκνζεζία. 

 
4. Γιεςκπινήζειρ για ηην πποζθοπά 

Ζ πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

 Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζύκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζε ηζρύ 

& Τ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη 

μεπεξαζηεί ην όξην ηεο ηζρύνο ηεο. 

 Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε ζαθή 

αλαθνξά ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. Δπίζεο ζα πξνζθνκηζηνύλ θαη νη αξηζκνί ζπκβνιαίσλ ηεο 

αζθάιηζεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 

 Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά 

μαθηηή. Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. και να 

πεπιέσονηαι: Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρόλ επηπιένλ θόζηνο κεηαθνξάο 

απνζθεπώλ, δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη 

από ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο. 
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 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ. 
ηελ ππεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη ην θείκελν «Βεβαηώλσ ππεύζπλα όηη ηελ εκέξα 
έλαξμεο     ηεο     κεηαθίλεζεο     ησλ     καζεηώλ     ηνπ ................................................ (όλνκα 
ζρνιείνπ),.................... ηάμεο-ηκήκαηνο, όια ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη ζα δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα». 

 
Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά 

ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο 
ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε 
ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 
Σν ζρνιείν κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε θαη 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε πνηνηηθά θξηηήξηα. 

 
5. Υπόνορ, ηπόπορ και ηόπορ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Οι πποζθοπέρ θα ςποβληθούν ζθπαγιζμένερ ζηη γπαμμαηεία ηος ΓΤΚΛΑΗΟΤ 
ΚΑΕΑΡΑΘΗΟΤ μέσπι και ηιρ 24/11/2022 ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:30. Μεηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα είλαη δεθηή θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
Δπίζεο πξνζθνξέο πνπ ζα ζηαινύλ κε απιό email (θαη όρη θιεηδσκέλν κε θσδηθό) δελ ζα γίλνπλ 
δεθηέο. 

 
6. Υπόνορ και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 24/11/2022 θαη ώξα 11:30 ζην Γξαθείν ηεο 
Γηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ Μαδαξαθίνπ. 

 
7. Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ΤΑ 20883/ΓΓ4/12-02-2020 (ΦΔΘ 

456/Β/13-2-2020) 

 

 
 

 
 
 

Ζ Γιεςθύνηπια 
 

 
 
 
 
 ΘΑΙΑΚΑΘΖ ΑΛΑΣΑΗΑ 
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