
    Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος για την για τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν
   παροχή ταξιδιωτικών υπη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνρεσιών στo πλαίσιo τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την

διδακτικής ενδιαφέροντος για την  επίσκεψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την  του 21  ου   Γυμνασίου  
Πατρών  στη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνΝαύπακτο
A . : 214/20-3-2023ρ Πρωτ

1.   Αντικείμενο τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την
  Αντικείμενο της παρ της παρ παρo      ύσης παρ Προ της παρκήρυξης παρ είναι η παρο της παρχή ταξιδιωτικών

    υπηρεσιών στα πλαίσια της παρ  διδακτικής επίσκεψης επίσκεψης επίσκεψης  το της παρυ 21  ου   Γυμνασίου  
Πατρών  .στη Ναύπακτο της παρ

2. Προδιαγραφές ενδιαφέροντος για την
2.1.    Ημερομη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηννίες ενδιαφέροντος για την διεξαγωγής ενδιαφέροντος για την τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την εκδρομής ενδιαφέροντος για την

 Ημερο της παρμηνία αναχώρησης παρ 31/3/2023,  ημέραΠαρασκευή
  Ημερο της παρμηνία επιστρο της παρφής παρ 31/3/2023, ημέρα Παρασκευή

2.2.    Αριθμός ενδιαφέροντος για την συμμετεχόντωνστη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν εκδρομή
 Αριθμός παρ μαθητών 47 (2 )τμήματα
 -  Αριθμός παρ συνο της παρδών καθηγητών 4
  Αριθμός παρ κηδεμόνων 0

Συνολικός ενδιαφέροντος για την    αριθμός παρ μαθητών και συνο της παρδών 51

2.3.    *Πρόγραμμα τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την εκδρομής ενδιαφέροντος για την

9:00 .   π μ        .Συγκέντρωση και αναχώρηση από το της παρ χώρο της παρ το της παρυ σχο της παρλείο της παρυ
             09:30 .   π μ       (Άφιξη στη Δημο της παρτική Βιβλιο της παρθήκη της παρ Ναυπάκτο της παρυ ενός παρ

)τμήματο της παρς παρ
              09:45 .   π μ        Άφιξη στη Ιερά Μο της παρνή Παναγίας παρ Γο της παρργο της παρεπηκόο της παρυ στο της παρ Δένδρο της παρ

 (  )Ναυπάκτο της παρυ δεύτερο της παρυ τμήματο της παρς παρ
             11:00-12:30 .   μ μ        Επιστρο της παρφή από την Ιερά Μο της παρνή στο της παρ λιμάνι της παρ

-  - .Ναυπάκτο της παρυ Περιήγηση Γεύμα
               12:30 .μ μ       .Αναχώρηση από τηΝαύπακτο της παρ γιαΠάτρα
            13:00 .   μ μ     Άφιξη στο της παρ χώρο της παρ το της παρυ σχο της παρλείο της παρυ

2.4.  *Μέσαμεταφοράς ενδιαφέροντος για την
                •   ,       Λεωφο της παρρεία όχι διώρο της παρφα για μετακινήσεις παρ από και προ της παρς παρ το της παρν

 . προ της παρο της παρρισμό μας παρ  Να
                       .αναφέρεται ο της παρ αριθμός παρ θέσεων και η παλαιότητα

2.5.     .Ασφάλεια αστικής ενδιαφέροντος για την ευθύνη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την και ταξιδιωτική
    ( ).Ασφάλεια αστικής ενδιαφέροντος για την ευθύνη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την υποχρεωτική   Το της παρ ανάδο της παρχο της παρ

    . .  339/1996   ταξιδιωτικό γραφείο της παρ βάσει το της παρυ ΠΔ απαιτείται να
   -  .είναι ασφαλισμένο της παρ για αστική επαγγελματική ευθύνη
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       ,  Υπο της παρχρεο της παρύται πριν την τελική κατακύρωση της παρ εκδρο της παρμής παρ να
       καταθέσει στο της παρ σχο της παρλείο της παρ όλα τα απαραίτητα έγγραφα πο της παρυ

    -απο της παρδεικνύο της παρυν την ύπαρξη σύμβασης παρ αστικής παρ επαγγελματικής παρ
  .       ευθύνης παρ σε ισχύ Στη συνέχεια το της παρ σχο της παρλείο της παρ θα διασταυρώσει

       μέσω το της παρυ ΗΑΤΤΑ τα υπο της παρβαλλόμενα στο της παριχεία και αφο της παρύ
        ελεγχθο της παρύν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο της παρ γραφείο της παρ πο της παρυ

 .      αρχικά επιλέχθηκε Σε διαφο της παρρετική περίπτωση το της παρ ταξιδιωτικό
  .γραφείο της παρ κρίνεται έκπτωτο της παρ

  Ταξιδιωτική ασφάλιση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την.       Η ΔΔΕ συνιστά και την Πρόσθετη
      Ασφάλιση κάλυψης παρ εξόδων σε περίπτωση ατυχήματο της παρς παρ ή
.ασθένειας παρ

3.  Ελάχιστες ενδιαφέροντος για την προϋποθέσεις ενδιαφέροντος για την
           Τα ο της παρχήματα πο της παρυ θα χρησιμο της παρπο της παριηθο της παρύν για την μεταφο της παρρά θα πρέπει να

 ’    .πληρο της παρύν κατ ελάχιστο της παρν τις παρ παρακάτω προ της παρδιαγραφές παρ
3.1.   ’ Προδιαγραφές ενδιαφέροντος για την οχη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνμάτωνκατ ελάχιστον

•  ,     Άριστη εσωτερική εξωτερική και μηχανο της παρλο της παργική κατάσταση το της παρυ
,       ο της παρχήματο της παρς παρ σύμφωνα με τις παρ αντίστο της παριχες παρ προ της παρδιαγραφές παρ ΚΤΕΟ 

• Κλιματισμό
•  Μικρο της παρφωνική εγκατάσταση
•     .Επαρκή χώρο της παρ για απο της παρθήκευση απο της παρσκευών
•     (  , , Όλα τα απαιτο της παρύμενα έγγραφα άδεια κυκλο της παρφο της παρρίας παρ ΚΤΕΟ άδεια

    ,εξασκήσεως παρ επαγγέλματο της παρς παρ ο της παρδικο της παρύ μεταφο της παρρέα επιβατών
 )      ασφαλιστήριο της παρ συμβόλαιο της παρ σε ισχύ κατά την περίο της παρδο της παρ

  .πραγματο της παρπο της παρίησης παρ της παρ εκδρο της παρμής παρ
      Να αναφέρεται ο της παρ αριθμός παρ θέσεων

4.  Δικαίωμασυμμετοχής ενδιαφέροντος για την
        Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία πο της παρυ πληρο της παρύν όλες παρ τις παρ προ της παρϋπο της παρθέσεις παρ

    .σύμφωνα με την ισχύο της παρυσα νο της παρμο της παρθεσία

5. ,      Χρόνος ενδιαφέροντος για την τρόπος ενδιαφέροντος για την και τόπος ενδιαφέροντος για την υποβολής ενδιαφέροντος για την τωνπροσφορών
       Ο ι προ της παρσφο της παρρές παρ θα υπο της παρβληθο της παρύν σφραγισμένες παρ στη γραμματεία το της παρυ

     σχο της παρλείο της παρυ μέχρι και τις παρ 24  2023 ( )    10:00Μαρτίου Παρασκευή και ώρα
. .π μ      Προ της παρσφο της παρρές παρ πο της παρυ υπο της παρβάλλο της παρνται με email   .  δεν γίνο της παρνται δεκτές παρ Πέραν

        ,  της παρ ημερο της παρμηνίας παρ και της παρ ώρας παρ λήξης παρ της παρ προ της παρθεσμίας παρ υπο της παρβο της παρλής παρ καμία
    .προ της παρσφο της παρρά δεν θα γίνεται δεκτή

6.       Χρόνος ενδιαφέροντος για την και τόπος ενδιαφέροντος για την αποσφράγιση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνς ενδιαφέροντος για την τωνπροσφορών
       Η απο της παρσφράγιση των προ της παρσφο της παρρών θα γίνει στις παρ 27   2023Μαρτίου

( )Δευτέρα    09:00 .      .και ώρα π μ στο της παρ γραφείο της παρ των διδασκόντων

7.       Διαδικασία που επελέγη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηννανάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
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Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με ποιοτικά

κριτήρια.

8.    Διευκρινήσεις ενδιαφέροντος για την για τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν προσφορά

   :Ηπροσφορά θα περιλαμβάνει

       -Έγγραφα πο της παρυ απο της παρδεικνύο της παρυν την ύπαρξη σύμβασης παρ αστικής παρ
     & .      επαγγελματικής παρ ευθύνης παρ σε ισχύ ΥΔ ότι η ασφάλεια αστικής παρ ευθύνης παρ

            καλύπτει τα άτο της παρμα της παρ εκδρο της παρμής παρ και δεν έχει ξεπεραστεί το της παρ όριο της παρ της παρ
 .ισχύο της παρς παρ της παρ

        Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης παρ εξόδων σε περίπτωση ατυχήματο της παρς παρ ή
      .ασθένειας παρ με σαφή αναφο της παρρά στα ασφαλιζόμενα πο της παρσά

         Τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και τη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνν
  .       επιβάρυνση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανά μαθη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηντή Οι παραπάνω τιμές ενδιαφέροντος για την θα πρέπει να

   . . . περιλαμβάνουν και τοΦ.Π.Α. ΠΑ
         Υπεύθυνη δήλωση ότι το της παρ Ταξιδιωτικό Γραφείο της παρ διαθέτει ειδικό σήμα  

,     λειτο της παρυργίας παρ το της παρ ο της παρπο της παρίο της παρ βρίσκεται σε ισχύ.
         Προσφορές ενδιαφέροντος για την που δεν πλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς ενδιαφέροντος για την τα
  ,  .απαραίτη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηντα συνοδευτικά έντυπα θααπορρίπτονται

        ,   Το της παρ Σχο της παρλείο της παρ διατηρεί το της παρ δικαίωμα της παρ ακύρωσης παρ της παρ εκδρο της παρμής παρ λόγω μη
   ,       συμπλήρωσης παρ το της παρυ αριθμο της παρύ μαθητών μη έγκρισης παρ της παρ μετακίνησης παρ ή λόγω

   ( ,  ,   ,  )άλλης παρ σο της παρβαρής παρ αιτίας παρ απεργιών κακο της παρκαιρίας παρ κλείσιμο της παρ συνόρων κλπ
    .χωρίς παρ απο της παρζημίωση το της παρυ Ταξιδιωτικο της παρύ Γραφείο της παρυ

9.  Ισχύουσα νομοθεσία
         13   . .η αξιο της παρλόγηση θα γίνει σύμφωνα με το της παρ άρθρο της παρ της παρ Υ Α

33120/ 4/28-02-2017   681 /2017ΓΔ το της παρυ ΦΕΚ τΒ

2.8        Σε περίπτωση πρόσθετης παρ ταξιδιωτικής παρ ασφάλισης παρ θα πρέπει να
 ,     ,    γίνεται ενημέρωση από το της παρ ταξιδιωτικό γραφείο της παρ για τα πο της παρσά

( / )     .  κατώτατα μέγιστα πο της παρυ ασφαλίζο της παρνται ανά κατηγο της παρρία  Επίσης παρ το της παρ
  ταξιδιωτικό γραφείο της παρ  επιβάλλεται       να προ της παρσκο της παρμίσει το της παρ συμβόλαιο της παρ της παρ  

       πρόσθετης παρ ταξιδιωτικής παρ ασφάλισης παρ στο της παρ ο της παρπο της παρίο της παρ να αναφέρο της παρνται τα
  πο της παρσά πο της παρυ καλύπτει  .  

 
Πάτρα,  20-3-2023
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                            ΒΟΖΑΪΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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