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Πποκήπςξη  εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ  

ΔΚΓΡΟΜΗ Γ΄ ΣΑΞΗ ΣΟΤ 1ος  ΓΤΜΝΑΙΟΤ  ΥΙΟΤ  

Δ  ΛΔΒΟ ΑΠΟ 14-05-2022 ΔΩ 17-05-2022 
 

                                                                                 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

1 Μεηακίνηζη 

1.1 

Υξνληθή/έο 

Πεξίνδνο/νη 

Δθπαηδεπηηθήο 

Δπίζθεςεο 

Η εθδξνκή ζα έρεη εκεξνκελία αξρήο ηελ 14/05/2022  κε εκεξνκελία ηέινπο ηελ 17/05/2022.  

1.2.1 Αξηζκόο 

Μεηαθηλνύκελσλ 

Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ 47 Μαζεηέο (29 αγόξηα θαη 18 θνξίηζηα)  

1.2.2 Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ 3  πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί  

1.3 Σύπνο κεηαθίλεζεο 

Υεξζαία . Σν πνύικαλ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο   

 Aθηνπιντθή (Υίνο-Μπηηιήλε-Υίνο). Γύν καζεηέο ζα κεηαθηλεζνύλ αεξνπνξηθά ζηηο 15/5 θαη ζα 

επηζηξέςνπλ αθηνπιντθώο. 
 

Θεσξνύκε απηνλόεην ην έγθαηξν θιείζηκν ησλ  εηζηηεξίσλ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο εκεξνκελίεο 

θαη γηα ηε ζρεηηθή δηαδξνκή.  
 

1.4 

Πξνδηαγξαθέο 

Ορεκάησλ 

Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 Άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

 Κιηκαηηζκό 

 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 Δπαξθή ρώξν γηα ελαπνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

 Βαζηθά εξγαιεία επηζθεπήο/ζπληήξεζεο θαη εθεδξηθόο ηξνρόο 

 

1.4.1 

Να δηαζέηνπλ: 

 Άδεηα Κπθινθνξίαο εθδόζεσο έηνπο 1998 θαη κεηαγελέζηεξε 

 Πξόζθαην θαη ζε ηζρύ ΚΣΔΟ  

 Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ 

 Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (γηα αζηηθή επζύλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
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επηπξνζζέησο λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο δεκίεο ησλ νρεκάησλ θαη λα 

παξέρεηαη θάιπςε θαη ζηνπο επηβαίλνληεο) 

1.4.2 

Οη νδεγνί λα δηαζέηνπλ: 

 Γίπισκα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο ζε ηζρύ 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ 

 

    

 1.5 
Ηκεξήζηα 

κεηαθίλεζε  

Αλαρώξεζε  

(ηόπνο,  εκεξνκελία & ώξα) 

Δλδηάκεζα ζεκεία / ζηάζεηο  

(ηόπνο).. 

Άθημε  

(ηόπνο, ώξα) 
  

1.5.1  
άββαην 

 14/05/2022  

πγθέληξσζε ζην ιηκάλη  ηεο 

Υίνπ  ηα μεκεξώκαηα  θαη 

αλαρώξεζε κε ην πινίν  γηα 

Μπηηιήλε. 

 

Άθημε ζην ιηκάλη ηεο 

Μπηηιήλεο, ηαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν. 

Αλαρώξεζε γηα ηελ 

Αγηάζν θαη ην Πισκάξη.  

Βόιηα ζην ρσξηό, 

θαγεηό ζην Πισκάξη. 

Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν. Βξαδηλή 

έμνδνο ζηελ πόιε. 

  

      

1.5.2  
Kπξηαθή 

15/05/2022 

Μεηά ην πξσηλό 
αλαρώξεζε γηα ηνλ Άγην 
Θεξάπνληα ζηελ πόιε ηεο 
Μπηηιήλεο ( ή ηε γθαιεξί 
Σεξηάλη). Αλαρώξεζε γηα ην 
Μαληακάδν θαη ηε Μνλή 
Σαμηαξρώλ. 

 

Άθημε ζην Μαληακάδν 

θαη επίζθεςε ζηε Μνλή. 

Αλαρώξεζε γηα ηε 

Θέξκε θαη επίζθεςε ζηα 

ξσκατθά ινπηξά. 

Δπηζηξνθή αθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν , 

θαγεηό, δηαλπθηέξεπζε. 
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1.5.3  
Γεπηέξα 

  16/05/2022 

Μεηά ην πξσηλό,  
αλαρώξεζε  γηα ηελ Αγία 
Παξαζθεπή θαη ηνλ Μόιπβν. 
 

 

Άθημε, επίζθεςε ζην 
Μνπζείν ηεο Διηάο. 
Πεξηήγεζηε ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Μόιπβνπ. 
Φαγεηό ζηελ Πέηξα ή 
ζην Βαθεηό. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν, 
δηαλπθηέξεπζε. 

  

      

      

 1.5.4 
Σξίηε 

17/05/2022 

Μεηά ην πξσηλό πεξηήγεζε 
ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο. 
Δπίζθεςε ζην κνπζείν ηνπ 
Θεόθηινπ θαη ηελ αγνξά ηεο 
πόιεο. πγθέληξσζε ζην ιηκάλη 
ηεο Μπηηιήλεο θαη αλαρώξεζε 
ην απόγεπκα γηα ηε Υίν. 

   

      

      

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ 

  

ΑΠΑΝΣΗΗ 

  2 Γιαμονή 

2.1 

Αξηζκόο Κιηλώλ 

Θα πξέπεη λα δηαηεζνύλ 47  θιίλεο γηα ηελ δηακνλή ησλ καζεηώλ 

(29 Αγόπια-18 Κοπίηζια), ζε ηξίθιηλα  θαη ηεηξάθιηλα δσκάηηα.  
 

2.2 
Θα πξέπεη λα δηαηεζνύλ 3 θιίλεο γηα ηελ δηακνλή ησλ ζπλνδώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε κνλόθιηλα δσκάηηα. 
 

 2.3 
Αξηζκόο 

Γηαλπθηεξεύζεσλ: 

Σύπνο  / Καηεγνξία Καηαιύκαηνο 

  
 

 03 4 (καηά πποηίμηζη) ή 3 αζηέπυν  με ππυινό   

2.4 
Διάρηζηεο  

Απαηηήζεηο 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ  
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2.4.1  
Σν θαηάιπκα λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ  ελδείθλπηαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ καζεηώλ  
 

2.4.2  

Θα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη ηνπαιέηεο / 

κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά πξσηλό. 

 

 

2.4.3  

Οη ρώξνη πνπ πξνζθέξνληαη  γηα ηε δηακνλή, εζηίαζε θαη ςπραγσγία 

ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

 

2.4.4  
Σν θαηάιπκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή θαη ίδξπζεο ή 

άιιε άδεηα αξκόδηαο αξρήο, ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ. 
 

 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

  3 ίηιζη 

3.1 Κάιπςε  πξσηλνύ  
Οη ρώξνη ζίηηζεο λα ηεξνύλ άξηζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη πνηόηεηαο 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ 
 

 3.2      

 3.3     

 3.4     

 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

4 
Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ για όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ και 

ζςνοδούρ εκπαιδεςηικούρ 
ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

5 

Αζθάλεια Αηςσήμαηορ για όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ.  

Θα ππέπει να καλύπηει ηον κάθε ζςμμεηέσονηα μαθηηή με ηα εξήρ όπια: 

μέσπι 200€ για θαπμακεςηική & ιαηπική πεπίθαλτη,  μέσπι 50.000€ για 

ΝΑΙ 

 
  



5 

 

μόνιμη ολική ανικανόηηηα και μέσπι 100.000€ για θάναηο. 

 

α/α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

6 

Να πποζκομιζθεί Τπεύθςνη Γήλυζη ηος άπθπος 8 Ν.1599/1986, ζηην οποία 

να δηλώνεηαι όηι ηο Σοςπιζηικό - Σαξιδιυηικό  Γπαθείο διαθέηει ζε ιζσύ ηο 

«Διδικό ήμα Λειηοςπγίαρ» 

 ΝΑΙ  

 
  

 

Β) Ο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΟ 

πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί 3 

Μαζεηέο 47 

ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ 50 

 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΑΠΟ ΠΡΟ 
ΜΔΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΣΟΜΑ 

ΠΛΗΘΟ 
 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

(4)*(6) 

Αθηνπιντθή 

Αεξνπνξηθή (γηα 

2 καζεηέο) 

Υίν Μπηηιήλε  Πνύικαλ 50    

Αθηνπιντθή Μπηηιήλε  Υίν      

ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΠΛΗΘΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΟΤ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΟΤΝ 

ΠΛΗΘΟ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΩΝ 
  

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

(1)*(2)*(6) 
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Γηα πλνδνύο 

Δθπαηδεπηηθνύο 
3 3     

Γηα Μαζεηέο 47 3     

ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΠΛΗΘΟ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ 
 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

(2)*(6) 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ (γηα 

καζεηέο θαη ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο) 
    

ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ   

(γηα ηνπο καζεηέο) 
    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΠΡΩΙΝΟ   

 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

Η ζςμπλήπυζη ηος Πίνακα Απαιηήζευν Πποζθοπάρ καθώρ και ηος Πίνακα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ είναι ςποσπευηική. 

 

Α) Ο Πίνακαρ Απαιηήζευν Πποζθοπάρ αλαπηύζζεηαη σο εμήο: 

1. ην πεδίν ΑΠΑΙΣΗΗ πξνζδηνξίδνληαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο, ε παξνρή ηεο νπνίαο είλαη Τπνρξεσηηθή ζε θάζε πεξίπησζε εθηόο αλ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

«ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ» νπόηε είλαη Πξναηξεηηθή. ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε ππνρξεσηηθή απαίηεζε δελ πξνζθεξζεί από ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν, ηόηε ε πξνζθνξά ηνπ 

απνξξίπηεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ.  

2. ην πεδίν ΑΠΑΝΣΗΗ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ηνπνζεηείηαη δηαηππώλνληαο: 

 «ΝΑΙ» αλ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε, κε πεξηγξαθή ηεο απαηηνύκελεο ππεξεζίαο (π.ρ.  κεηαθίλεζε-ρεξζαία ή/θαη αεξνπνξηθή). 

 «ΟΥΙ» αλ δελ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε όπσο πεξηγξάθεηαη.  

 

Υπόνορ και ηόπορ ςποβολήρ πξνζθνξώλ νξίδεηαη  η Πέμπηη, 31/03/2022 και ώπα: 12:00  ζην  1ν  Γπκλάζην  Υίνπ, 

Γηεύζπλζε : Φηιίππνπ Αξγέληε 13-ΣΚ-82100-Υίνο ,ππόςε δηεπζπληή θ. Βξνύδνπ Γεκεηξίνπ , .e-mail: vrouzosd@gmail.com 
 
εκεηώλεηαη πσο ην ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ) είλαη ην 
κνλαδηθό θξηηήξην ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ παξόληνο κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. Θα παπακαλούζαμε ζηην πποζθοπά να αναγπάθεηαι  
ηιμή με ππυινό  ενηόρ ηος Ξενοδοσείος . 
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Η Πποζθοπά καηαηίθεηαι ζε ένα (1) ππυηόηςπο και δύο (2) ανηίγπαθα  

 


