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Θέμα: Προκήρυξη εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ ςτην Νότιο Ιταλία 
χετ.:   ΑΠ.21748/22-12-2022/ύμπραξη ςχολείων για την πραγματοποίηςη από κοινού μ ετακίνηςησ ςτο πλαίςιο 

πολυήμερησ εκδρομήσ ς το εξωτερικό»  
 

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ 

 Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτο πλαύςιο 

7ήμερησ (6 διανυκτερεύςεισ) εκπαιδευτικόσ εκδρομόσ ςτην Νότια Ιταλία που 

διοργανώνεται ςτο πλαύςιο πολιτιςτικών προγραμμϊτων από δύο ςχολικϋσ μονϊδεσ 

που ςυμπρϊττουν για την από κοινού διοργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ εκδρομόσ.  

 Η οργανωμϋνη μετακύνηςη των μαθητών και των ςυνοδών εκπαιδευτικών θα 

πραγματοποιηθεύ με πλοίο (Ελλϊδα-Ιταλύα) και με τουριςτικό λεωφορείο (με 

ελληνικϋσ πινακύδεσ) ςτο πλαύςιο ςύμπραξησ  ςχολεύων (20ο Γυμνάςιο Πάτρασ  και 

Γυμνάςιο Δεμενίκων). 

 Η καταληκτικό ημερομηνύα για την κατϊθεςη οικονομικών προςφορών ςε κλειςτό 

φάκελο από υποψόφιουσ αναδόχουσ εύναι η Σρίτη 10/1/2023 και ώρα 11:00πμ 

ςτο γραφεύο του διευθυντό του 20ου Γυμναςύου Πϊτρασ (Ηρακλεύδου 4, Περιβόλα 

Πατρών, 2610-640750) 

2. Προδιαγραφέσ 
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ  

Ημερομηνύα αναχώρηςησ από Πϊτρα 17/3/2023 ημϋρα Παραςκευή 

Ημερομηνύα επιςτροφόσ ςτην Πϊτρα 23/3/2023  ημϋρα Πέμπτη 

2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή  

Αριθμόσ μαθητών: 50 

Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 5    

Αριθμόσ κηδεμόνων: - 

υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 55  

2.3. Ενδεικτικό πρόγραμμα τησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ * 
1θ θμζρα Ανασώπηση από το Λιμάνι τηρ Πάτπαρ  
2θ θμζρα Άυιξη στο λιμάνι τος ΜΠΑΡΙ (ΙΤΑΛΙΑ) 

Αναχώρηςη με προοριςμό την περιοχή τησ Νάπολη.  
Εγκατάςταςη ςτο ξενοδοχείο. 

3θ θμζρα Επιςκζψεισ ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν μνθμείων ςτθν περιοχι 
+ αρχαιολογικόσ χϊροσ ΠΟΜΠΗΪΑ. 
+ πανοραμική περιήγηςη ςτθν πόλθ τθσ ΝΑΠΟΛΗ 
+ ιςτορικό κζντρο Νάπολθσ  (μνθμείο παγκόςμιασ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ τθσ Unesco) 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ  & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ & Γ. Δ. ΓΤΣ. 
ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ 
20ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΑ 

0601701 
Σατ. Γ/νζη: Ηρακλείδοσ  4 
Σ.Κ. – Πόλη: 263 35, Περιβόλα Πάηρας 
Πληροθορίες: Υριζηακούδης Υρ. 
Σηλέθωνο: 2610640750 
Email: mail@20gym-patras.ach.sch.gr 
Ιζηοζελίδα: http://20gym-patras.ach.sch.gr 
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4θ θμζρα Ανασώπηση με πποοπισμό το Λέτσε 
Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςε ΑΜΑΛΦΙ, ΣΑΛΕΡΝΟ 

5θ θμζρα Επιςκζψεισ ςτα ελλθνόφωνα χωριά τθσ περιοχισ (Καλημζρα, Στερνατία 
κ.α) και ςε Ιςτορικζσ Πόλεισ τθσ περιοχισ (Τάραντασ, Μεταπόντιο κ.α)  

6θ θμζρα Ανασώπηση με πποοπισμό το Λιμάνι τος Μπάπι 
Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ (Αλμπερομπζλο) και επιβίβαςη ςτο πλοίο  

7θ θμζρα Άυιξη στο Λιμάνι τηρ Πάτπαρ  

 (*) Σο λεωφορείο ή τα λεωφορεία θα είναι ςτη διάθεςη του αρχηγοφ τησ εκδρομήσ και θα 
μετακινοφνται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ  του όλεσ τισ ϊρεσ  βάςη του προγράμματοσ 

 

2.4. Μέςα μεταφοράσ* 

 Οδικέσ μετακινήςεισ με λεωφορεία  

o να  κατατεθούν ϋγγραφα για τα παρακϊτω 

 όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 

προδιαγραφϋσ αςφαλούσ μετακύνηςησ ςύμφωνα με την κεύμενεσ διατϊξεισ 

 πλήθοσ θέςεων 

 ϊδεια πρώτησ κυκλοφορύασ μετά το 2006 

 κλιματιςμό 

 μικροφωνικό εγκατϊςταςη ςε λειτουργύα 

o τα λεωφορεύα θα αναχωρόςουν από το λιμϊνι τησ Πϊτρασ και θα επιςτρϋψουν ςτο 

λιμϊνι τησ Πϊτρασ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εκπαιδευτικόσ εκδρομόσ 

o τα λεωφορεύα θα εύναι διαθϋςιμα για όλεσ τισ μετακινόςεισ των μαθητών με βϊςη 

το πρόγραμμα και τισ υποδεύξεισ του αρχηγού τησ εκδρομόσ 

 Μετακίνηςη από Ελλάδα ςτην Ιταλία με Πλοίο 

o να αναφϋρονται 

 τα ακριβό δρομολόγια που προτεύνονται  

 τα ονόματα των πλοίων 

2.5. Διαμονή* 

 Διανυκτέρευςη ςτο πλοίο (2 διανυκτερεύςεισ) 

o η διανυκτϋρευςη των μαθητών μπορεύ να  γύνει ςε 4κλινεσ, 3κλινεσ, 2κλινεσ 

εςωτερικϋσ καμπύνεσ ή ςε αεροπορικέσ θέςεισ  

o η διανυκτϋρευςη των ςυνοδών εκπαιδευτικών μπορεύ να γύνει ςε μονόκλινεσ, 

εςωτερικϋσ καμπύνεσ ή ςε αεροπορικέσ θέςεισ  

o να δοθεύ αναλυτικϊ το κόςτοσ διανυκτϋρευςησ ςε  

 δύκλινη καμπύνα 

 τρύκλινη καμπύνα 

 τετρϊκλινη καμπύνα 

 αεροπορική θέςη  

ώςτε το ςχολεύο να μπορεύ να επιλϋξει τον τρόπο διανυκτϋρευςησ (καμπύνα ό 

αεροπορικϋσ θϋςεισ) με βϊςη τισ ανϊγκεσ που θα προκύψουν 

 Ξενοδοχείο ςτην περιοχό τησ  Νϊπολησ (δύο διανυκτερεύςεισ) 3* ή 4* 

o να αναφϋρεται με ςαφόνεια το όνομα και η διεύθυνςη του 

προςφερόμενου ξενοδοχεύου ό η επύςημη διεύθυνςη του ςχετικού 

ιςτοτόπου 

o Δωμάτια μαθητών: δύκλινα ό τρύκλινα ό τετρϊκλινα δωμϊτια με ατομικϊ 

κρεβϊτια  (όχι ρϊντζα)   

o Δωμάτια καθηγητών: μονόκλινα  

o Παροχέσ: 24ωρη υποδοχό, wifi 

o ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

 άββατο 18/3/2023: Δεύπνο 
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 Κυριακή 19/3/2023:  Πρωώνό + Δεύπνο (ημιδιατροφό) 

 Δευτέρα 20/3/2023:  Πρωώνό  

 Ξενοδοχείο ςτην πόλη Λϋτςε (δύο διανυκτερεύςεισ) 3* ή 4* 

o να αναφϋρεται με ςαφόνεια το όνομα και η διεύθυνςη του 

προςφερόμενου ξενοδοχεύου ό η επύςημη διεύθυνςη του ςχετικού 

ιςτοτόπου 

o Δωμάτια μαθητών: δύκλινα ό τρύκλινα ό τετρϊκλινα δωμϊτια με ατομικϊ 

κρεβϊτια  (όχι ρϊντζα)   

o Δωμάτια καθηγητών: μονόκλινα  

o Παροχέσ: 24ωρη υποδοχό, wifi 

o ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

 Δευτέρα  20/3/2023: Δεύπνο 

 Σρίτη 21/3/2023:        Πρωώνό + Δεύπνο (ημιδιατροφό)  

 Σετάρτη 22/3/2023:  Πρωώνό  

 Κριτήρια ποιοτικήσ αξιολόγηςησ:  

o κατηγορύα  (3*, 4* κλπ) 

o κατϊταξη ςε ιςτοχώρουσ αξιολόγηςησ ξενοδοχειακών υπηρεςιών (π.χ 

http://booking.com, http://trivago.com κλπ)  

o αξιόπιςτη, αςύρματη ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο  

o καθαριότητα 

o ποιότητα γευμϊτων (πρωώνό, ημιδιατροφό κλπ) 

o δωμϊτια ςυγκεντρωμϋνα ςτον ύδιο ό γειτονικούσ ορόφουσ του ξενοδοχεύου. Δεν 

επιτρϋπεται η κατανομό των δωματύων ςε ϊλλο κτόριο. 

2.6. Ξεναγόσ* 

 βϊςει προγρϊμματοσ (Νϊπολη, Πομπηύα, Ελληνόφωνα χωριϊ κλπ) για τισ 4 ημϋρεσ 

ςτην Ιταλύα 

2.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ* 
Την ανϊγκη ύπαρξησ δεύτερου οδηγού θα την εκτιμόςει το  Τουριςτικό Πρακτορεύο με 

βϊςη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.  

2.8. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και ταξιδιωτική. 
 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ (υποχρεωτική). Το ανϊδοχο ταξιδιωτικό γραφεύο 

βϊςει του Π.Δ. 339/1996 και 7/2018 – ΦΕΚ 12/Α/29-1-2018 απαιτεύται να εύναι 

αςφαλιςμϋνο για αςτικό-επαγγελματικό ευθύνη. Υποχρεούται  πριν την τελικό 

κατακύρωςη τησ εκδρομόσ, να καταθϋςει ςτο ςχολεύο όλα τα απαραύτητα 

ϋγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ  

ευθύνησ ςε ιςχύ. Στη ςυνϋχεια το ςχολεύο θα διαςταυρώςει μϋςω του ΗΑΤΤΑ τα 

υποβαλλόμενα ςτοιχεύα και αφού ελεγχθούν θα γύνει η τελικό κατακύρωςη ςτο 

γραφεύο που αρχικϊ επιλϋχθηκε. Σε διαφορετικό περύπτωςη το ταξιδιωτικό 

γραφεύο κρύνεται ϋκπτωτο. 

 Σαξιδιωτική αςφάλιςη. Εύναι επιθυμητό να υπϊρχει αςφϊλιςη Αςτικόσ Ευθύνησ 

Διοργανωτό ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και πρόςθετη αςφϊλιςη 

κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ για όλουσ τουσ μαθητϋσ 

και τουσ ςυνοδούσ εκπαιδευτικούσ. Σο ςχετικό κόςτοσ να αναφέρεται 

διακριτά (τα ςχετικϊ αςφαλιςτόρια να κατατεθούν) 

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ 
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ θα πρϋπει να 

πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ. 

http://booking.com/
http://trivago.com/
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3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον  
• Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ, 

ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό  

• Μικροφωνικό εγκατϊςταςη 

• Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών. 

• Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΤΕΟ, ϊδεια εξαςκόςεωσ 

επαγγϋλματοσ οδικού μεταφορϋα επιβατών, αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο)  ςε ιςχύ κατϊ 

την περύοδο πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ.  

 Να αναφϋρεται ο αριθμόσ θέςεων  

3.2. Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον.  
• Οι χώροι που θα προςφερθούν για τη διαμονό μαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρϋπει να διαθϋτουν νόμιμη ϊδεια λειτουργύασ και να πληρούν τουσ όρουσ 

αςφϊλειασ και υγιεινόσ. Ειδικότερα θα πρϋπει να ϋχουν απαραύτητα θέρμανςη, 

ζεςτό νερό και μπάνιο εντόσ των δωματίων. Τα καταλύματα θα πρϋπει να 

ανόκουν ςτο ύδιο ςυγκρότημα.  

 Δεν θα γύνουν δεκτϋσ προςφορϋσ που προτεύνουν: α) κατϊτμηςη των δωματύων 

των μαθητών ςε διαφορετικϊ καταλύματα ακόμη και αν εύναι όμορα, β) ςε 

ενοικιαζόμενα δωμϊτια, Airbnb, hostels ό οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλυμα πλην του 

ξενοδοχεύου 

• Η διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε δύκλινα ό τρύκλινα ό τετρϊκλινα 

δωμϊτια με κανονικϊ-ομοιόμορφα κρεβϊτια. Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) 

δεν είναι αποδεκτά. Η διαμονό των ςυνοδών καθηγητών θα γύνει ςε μονόκλινα 

δωμϊτια.  

4. Λόγοι αποκλειςμού μετά την επιλογή προςωρινού αναδόχου του 

διαγωνιςμού. 
 Το ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει- ςε περύπτωςη που κριθεύ  ανϊδοχοσ τησ 

εκδρομόσ - να πραγματοποιόςει  τισ κρατόςεισ ςτο ξενοδοχεύο και να 

προςκομύςει, εντόσ 3 ημερών, τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, διαφορετικϊ 

κρύνεται ϋκπτωτο.  

5. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με την ιςχύουςα 

νομοθεςύα. 

6. Φρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών 

 Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςε κλειςτό φάκελο  ςτη γραμματεύα του 20ου 

Γυμναςίου Πάτρασ (Ηρακλεύδου 4, Περιβόλα Πατρών, 2610-640750) μϋχρι και την 

Σρίτη    10/1/2023 11:00πμ.   

 Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email γύνονται δεκτϋσ μόνο αν τα ςχετικϊ αρχεύα 

τησ προςφορϊσ εύναι κλειδωμένα με κωδικό πρόςβαςησ που θα κοινοποιηθεύ 

τηλεφωνικϊ την ώρα λόξησ των προςφορών.  

 Πϋραν τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ, καμύα 

προςφορϊ δεν θα γύνεται δεκτό. 

7. Φρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών  

 Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει την Σρίτη   10/1/2023 και ώρα 11:15 πμ 

ςτο γραφεύο του Διευθυντό του 20ου Γυμναςύου Πϊτρασ.  
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8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη  
 Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ, οικονομικόσ προςφορϊσ  λαμβϊνοντασ 

υπόψη τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των προςφορών ό και πρόςθετεσ παροχϋσ (π.χ 

οικονομικϋσ διευκολύνςεισ/εκπτώςεισ) 

9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ* 
 απόδοςη από το τουριςτικό γραφεύο ποινικόσ ρότρασ ςε περύπτωςη αθϋτηςησ όρων τησ 

ςύμβαςησ που θα καταρτιςτεύ μετϊ την ανακόρυξη του αναδόχου . Το ύψοσ τησ ρότρασ 

ορύζεται ςε 20% του ςυνολικού ποςού τησ εκδρομόσ 

10. Διευκρινήςεισ για την προςφορά 
Η προςφορά πρέπει να περιλαμβάνει:  

.1. την ςυνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνςη ανά 

μαθητή. Στην τιμό να περιλαμβϊνονται: το κόςτοσ ημιδιατροφόσ ανϊ ϊτομο, ο ΦΠΑ, οι 

επύναυλοι καυςύμων, το κόςτοσ ξενϊγηςησ, τυχόν επιπλϋον κόςτοσ μεταφορϊσ αποςκευών, 

διόδια, φόροι ό τϋλη διαμονόσ και γενικϊ οποιαδόποτε επιβϊρυνςη επιβϊλλεται από τισ 

τοπικϋσ αρχϋσ των τόπων διϋλευςησ ό διαμονόσ . 

.2. Τποχρεωτική προςφορά για αςφάλιςη αςτικήσ ευθφνησ διοργανωτή (αςτικήσ – επαγγελματικήσ 

ευθφνησ) ςυνοδευόμενη από υπεφθυνη δήλωςη ότι καλφπτει τα άτομα τθσ εκδρομισ και δεν 

ζχει λιξθ  το χρονικό όριο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

.3.  Προςφορά για αςφαλιςτική κάλυψη μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςη ατυχήματοσ ή 

αςθζνειασ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 14 ΥΑ20883/ΓΔ4/13-2-2020( ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) 

στθν οποία κα αναφζρονται και τα ποςά ατυχιματοσ που αςφαλίηονται.  

.4. Τπεύθυνη Δήλωςη ότι το Ταξιδιωτικό Γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, το 

οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ και ότι τα λεωφορεύα πληρούν όλουσ τουσ όρουσ αςφϊλειασ και 

διαθϋτουν όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα (ϋλεγχοσ ΚΤΕΟ, ϊδεια, πιςτοποιητικό 

τελευταύου ελϋγχου, αναφορϊ παλαιότητασ κλπ) ςε ιςχύ. 

Άλλεσ διευκρινήςεισ 
 Η μετακίνθςθ  κα πραγματοποιθκεί  ςφμφωνα μ ε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα που 

προβλζπονται ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ τθσ επιδθμίασ covid 19.  

 Προςφορέσ που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα 

ςυνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.  

 Το Σχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη ςυμπλόρωςησ του 

αριθμού μαθητών, μη ϋγκριςησ τησ μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ ςοβαρόσ αιτύασ (απεργιών, 

κακοκαιρύασ, ϋξαρςη ιώςεων, κλεύςιμο ςυνόρων κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Ταξιδιωτικού 

Γραφεύου μετϊ από ϋγκαιρη ενημϋρωςη του ανϊδοχου πρακτορεύου. 

 

11. Ιςχύουςα νομοθεςία 
 H αξιολόγθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ΤΑ 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 

456/Β/13-2-2020) και κα αναρτθκεί ςτισ ςχολικζσ ιςτοςελίδεσ http://20gym-patras.ach.sch.gr  
και http://gym-demen.ach.sch.gr 

Ο  Διευθυντήσ 

 
Χριςτακούδησ Ξ. Χρόςτοσ 

Μηχανικόσ Η/Υ  & Πληροφορικόσ, ΠΕ86  

http://20gym-patras.ach.sch.gr/
http://gym-demen.ach.sch.gr/
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