
Ρροκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν ςτο 

πλαίςιο τθσ μονοιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ του 4ου ΕΡΑΛ Ράτρασ ςτα 
Καλάβρυτα.  
 

1. Αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ. 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ρροκιρυξθσ είναι θ παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν ςτο 

πλαίςιο τθσ μονοιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ του 4ου ΕΡΑΛ ςτα Καλάβρυτα για 

τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του ςχολείου.  
 

2. Πποδιαγπαθέρ. 

2.1 Ημεπομηνίερ διεξαγωγήρ ηηρ εκδπομήρ. 

Ημεπομηνία ανασώπηζηρ 13/12/2022 ημέπα Τπίηη. 

Ημεπομηνία επιζηποθήρ 13/12/2022 ημέπα Τπίηη. 
 

2.2 Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων ζηην εκδπομή. 

Απιθμόρ μαθηηών:72 

Αρικμόσ κθδεμόνων:0 

Συνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν και ςυνοδϊν:78 
 

2.3 Ρρογράμματα τθσ εκδρομισ. 

Μεταφορά από το ςχολείο με λεωφορείο/α προσ τον ςιδθροδρομικό ςτακμό 
Διακοπτοφ. 
Επιβίβαςθ των μακθτϊν και ςυνοδϊν ςτο Οδοντωτό και αναχϊρθςθ λεωφορείου/ων 
προσ Καλάβρυτα. 
Επιβίβαςθ μακθτϊν/τριων από τα Καλάβρυτα για επιςτροφι ςτο ςχολείο.  
 

2.4 Μζςα μεταφοράσ. 

Η μεταφορά κα γίνει με ζνα λεωφορείο ι δυο λεωφορεία (ανάλογα τθσ χωρθτικότθτασ 
τουσ). Το/τα λεωφορείο/α κα είναι ςτθ διάκεςθ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και κα 

μετακινείται/νοφνται ςφμφωνα με τισ εντολζσ του όλεσ τισ ϊρεσ, βάςει του 

προγράμματοσ και των ιδιαίτερων αναγκϊν τθσ εκδρομισ. Το σχολείο έχει 

προμηθευτεί και εξοφλήσει τα εισητήρια του οδοντωτού. Η προσφορά των 

ταξιδιωτικών γραφείων αφορά αποκλειστικά και μονο το κόστος των διαδρομών 

Πάτρα Διακοπτό Καλάβρυτα και επιστροφή. 
 

2.5 Διαμονι. 

Δεν κα χρειαςτεί ξενοδοχείο. 
 

2.6 Ξεναγόσ. 

Δεν κα χρειαςτεί ξεναγόσ. 
 

2.7 Δεφτεροσ οδθγόσ. 
 

2.8 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και ταξιδιωτικι. 



Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ (υποχρεωτικι). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάςει του 

Ρ.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι αςφαλιςμζνο για αςτικι – επαγγελματικι ευκφνθ. 

Υποχρεοφται πριν τθν τελικι κατακφρωςθ τθσ εκδρομισ, να κατακζςει ςτο ςχολείο όλα 

τα απαραίτθτα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ – 
επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ιςχφ. Στθ ςυνζχεια το ςχολείο κα διαςταυρϊςει μζςω του 

ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αφοφ ελεγχκοφν κα γίνει θ τελικι κατακφρωςθ 

ςτο γραφείο που αρχικά επιλζχκθκε. Σε διαφορετικι περίπτωςθ το ταξιδιωτικό 

γραφείο κρίνεται ζκπτωτο. 

Ταξιδιωτικι αςφάλιςθ . Η ΔΔΕ ςυνιςτά και τθν Ρρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων 

ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. 
 

3. Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ. 

Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά κα πρζπει να πλθροφν κατϋ 
ελάχιςτον  τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 
 

3.1 Ρροδιαγραφζσ οχθμάτων  κατϋ ελάχιςτον 
-Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του οχιματοσ, ςφμφωνα 

με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΤΕΟ. 

-Κλιματιςμό. 

-Μικροφωνικι εγκατάςταςθ. 

-Επαρκι χϊρο για αποκικευςθ αποςκευϊν. 

-Πλα τα απαραίτθτα ζγγραφα (άδεια κυκλοφορίασ, ΚΤΕΟ, άδεια εξαςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν, αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχφ κατά 

τθν περίοδο πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ. 

-Να αναφζρεται ο αρικμόσ κζςεων. 
 

3.2 Ρροδιαγραφζσ χϊρων διαμονισ κατϋ ελάχιςτον. 
 

4. Λόγοι αποκλειςμοφ μετά τθν επιλογι προςωρινοφ αναδόχου του διαγωνιςμοφ. 
 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ. 

Πλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ   ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 
 

6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφραγιςμζνεσ ςτθ γραμματεία του ςχολείου μζχρι και 
τισ 09/12/2022 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:20 π.μ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται με 

email δεν γίνονται δεκτζσ. Ρζραν τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, καμία προςφορά δεν κα γίνεται δεκτι.  
 

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ  09/12/2022 και ϊρα 11:20π.μ.  ςτο 4ο 

ΕΡΑΛ ΡΑΤΑΣ και ςτο γραφείο του Διευκυντι.  
 



8. Διαδικαςία που επελζγθ για τθν ανάκεςθ. 

Αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 

με ποιοτικά κριτιρια. 
 

9. ιτρα ςυμμετοχισ. 
 

10. Διευκρινιςεισ για τθν προςφορά. 

-Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ – επαγγελματικισ 

ευκφνθσ ςε ιςχφ και Υ.Δ.  ότι θ αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ καλφπτει τα άτομα τθσ 

εκδρομισ και δεν ζχει ξεπεραςτεί το όριο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

- Ρρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ με 

ςαφι αναφορά ςτα αςφαλιηόμενα ποςά. 

-Τη ςυνολική τιμή του οργανωμζνου ταξιδιοφ αλλά και την επιβάρυνςη ανά μαθητή. 

Οι παραπάνω τιμζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Ρ.Α.  και να περιζχονται: 
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυςίμων, τυχόν επιπλζον κόςτοσ μεταφοράσ 

αποςκευϊν, διόδια, φόροι ι τζλθ διαμονισ και γενικά οποιαδιποτε επιβάρυνςθ 

επιβάλλεται από τισ τοπικζσ αρχζσ των τόπων διζλευςθσ ι διαμονισ. 

-Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το 

οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.  
 

Ρροςφορζσ που δεν πλθροφν όλα τα κριτιρια και χωρίσ τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά 

ζντυπα, κα απορρίπτονται. 
 

Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ 

του αρικμοφ μακθτϊν, μθ ζγκριςθσ τθσ μετακίνθςθσ ι λόγω άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ 

(απεργιϊν, κακοκαιρίασ, κλείςιμο ςυνόρων κλπ) χωρίσ αποηθμίωςθ του Ταξιδιωτικοφ 

Γραφείου. 
 

11. Ιςχφουςα νομοκεςία. 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 

456/Β/13-02-2020). 
 
 


