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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo 

πλαίσιo της ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΣΤΗ 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΙΤΑΛΙΑ). 

22/12/2022 

ΑΠ: 729 
Αντικείµενο της προκήρυξης: Αντικείµενο της 

παρoύσης Προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών στα πλαίσια της ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ 

ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΒΡΥΑΣ στη 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ στα πλαίσια σύµπραξης πολιτιστικών 

προγραµµάτων 

 Ηµεροµηνίες διεξαγωγής της εκδροµής 
Ηµεροµηνία αναχώρησης 28 Μαρτίου 2023ηµέρα 

Τρίτη 

Ηµεροµηνία επιστροφής: 02 Απριλίου 2023 ηµέρα 

Κυριακή  

 Αριθµός συµµετεχόντων στην εκδροµή: Αριθµός 

µαθητών 70-75 Αριθµός συνοδών-καθηγητών 5 

 Συνολικός αριθµός µαθητών και συνοδών 75-80 

Ενδεικτικό Πρόγραµµα της εκδροµής 
1η μέρα: Τρίτη, 28-3-2023: Σχολείο - Λιµάνι Πάτρας- 

Ανκόνα 



Συγκέντρωση στο Σχολείο και αναχώρηση για το λιμάνι 

της Πάτρας. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και 

τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους (17:30) για 

Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

2η µέρα: Τετάρτη, 29-3-2023: Ανκόνα – Φλωρεντία. 

Άφιξη στην Ανκόνα το μεσημέρι (14:00). 

Αναχώρηση για Φλωρεντία. Επίσκεψη στoν Καθεδρικό 

Ναό της Φλωρεντίας με το καμπαναριό του Τζιότο και 

στο Βαπτιστήριο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η µέρα: Πέμπτη, 30-3-2023: Επίσκεψη στο μουσείο του 

Γαλιλαίου και στο Ουφίτσι Γκαλερι με έργα Λεονάρντο 

Νταβίτσι κ.ά. Μεσημέρι αναχώρηση για Πίζα. Επίσκεψη 

στον κεκλιμένο πύργο και στον καθεδρικό ναό. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η µέρα: Παρασκευή, 31-3-2023: Πρωϊνό και 

αναχώρηση γιά Σιένα. Επίσκεψη στην Πιάτσα ντελ 

Κάμπο, στον καθεδρικό ναό, στο Παλάτσο Πούμπλικο 

και άλλα αξιοθέατα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 

και διανυκτέρευση. 
 

5η µέρα: Σάββατο, 1-4-2023. Αναχώρηση από 

Φλωρεντία για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο (13:30) και 

τακτοποίηση στις καμπίνες. Αναχώρηση για Πάτρα και 

διανυκτέρευση εν πλω. 

 

6η µέρα: Κυριακή, 2-4-2023 15:00 Άφιξη στην Πάτρα. 

16:00 Άφιξη στο σχολείο 

Μέσα µεταφοράς .  



1)Λεωφορείο/α 

Απαιτείται λεωφορείο/α αναλόγων θέσεων µε τους 

συµµετέχοντες. Στην προσφορά θα αναγράφεται ο 

αριθµός θέσεων του οχήµατος /οχηµάτων που 

προτείνονται. Το όχηµα /τα που θα 

χρησιµοποιηθεί/ουν για τη µετακίνηση πρέπει να 

βρίσκονται σε άριστη εσωτερική, εξωτερική και 

µηχανολογική κατάσταση σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές ΚΤΕΟ και να διαθέτει/ουν κλιµατισµό, 

µικροφωνική εγκατάσταση, επαρκή χώρο για 

αποθήκευση αποσκευών και όλα τα απαιτούµενα 

έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα 

επιβατών, ασφαλιστήριο συµβόλαιο) σε ισχύ κατά την 

περίοδο πραγµατοποίησης της εκδροµής. Το 

λεωφορείο/α θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της 

εκδροµής και θα µετακινείται/ µετακινούνται 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του και βάσει 

προγράµµατος. Επίσης ενδέχεται το πρόγραµµα να 

τροποποιηθεί µετά από συνεννόηση και υπόδειξη του 

αρχηγού. 

 2)Επιβατικό πλοίο Γραµµής : 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς και από Αγκώνα ΜΟΝΟ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΚ LINES ΚΑΙ 

SUPERFAST µε έγγραφη επιβεβαιωµένη κράτηση 

στο όνοµα του σχολείου σε καµπίνες. Στην προσφορά 

να αναφερθούν τα δροµολόγια ,η εταιρεία και να 

υπάρχει πλήρης καλυψη των µεταφερόµενων σε 

καµπίνες. 

 ∆ιαµονή: 

 Πέντε συνολικά διανυκτερεύσεις : ∆υο 

διανυκτερεύσεις εν πλω: - ∆ίκλινες ή Τετράκλινες για 

τους µαθητές Μονόκλινες καµπίνες για τους συνοδούς 



εκπαιδευτικούς. Οι καµπίνες των µαθητών/τριών να 

είναι στο ίδιο διάζωµα και όσο γίνεται πιο κοντά στις 

καµπίνες των συνοδών. - Τρεις διανυκτερεύσεις σε 

ξενοδοχείο στην περιοχή της Φλωρεντίας:  ∆ωµάτια : 

Τρίκλινα /τετράκλινα δωµάτια για τους µαθητές και 

µονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. - 

Κατηγορία καταλύµατος για τις διανυκτερεύσεις εκτός 

πλοίου : Ξενοδοχείο 4 αστέρων. - Απαιτείται να 

υποβληθεί στο φάκελο της προσφοράς ενηµερωτικό 

έντυπο του ξενοδοχείου ή η διεύθυνση της 

ιστοσελίδας του, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει 

αντίστοιχο ενηµερωτικό υλικό. Η διαµονή των 

µαθητών στο ξενοδοχείο θα γίνει σε τρίκλινα/ 

τετράκλινα δωµάτια και των συνοδών καθηγητών σε 

µονόκλινα δωµάτια και στο ξενοδοχείο θα λειτουργεί 

24ωρη ρεσεψιόν. Όλα τα δωµάτια να βρίσκονται κατά 

προτίµηση στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου. 

Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) δεν είναι αποδεκτά. Σε 

όλα τα µέλη της εκδροµής θα προσφέρεται 

καθηµερινά πρωινό  και ηµιδιατροφή (βραδυνό) από 

το ξενοδοχείο σε µπουφέ . Στην προσφορά να 

αναφέρεται το όνοµα του Ξενοδοχείου, η ακριβής 

τοποθεσία, η χιλιοµετρική απόσταση από το κέντρο 

της πόλης. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική).  

Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.∆. 

339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισµένο για αστική 

επαγγελµατική ευθύνη. Υποχρεούται πριν την τελική 

κατακύρωση της εκδροµής, να καταθέσει στο σχολείο 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη σύµβασης αστικής-επαγγελµατικής ευθύνης 

σε ισχύ. Στη συνέχεια το σχολείο θα διασταυρώσει 

µέσω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόµενα στοιχεία και 



αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο 

γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική 

περίπτωση το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο 

Πρόσθετη Ταξιδιωτική ασφάλιση. Πρόσθετη 

Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος 

ή ασθένειας. Επίσης το ταξιδιωτικό γραφείο 

επιβάλλεται να προσκοµίσει το συµβόλαιο της 

πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης στο οποίο να 

αναφέρονται τα ποσά που καλύπτει και ότι θα υπάρχει 

πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των 

µετακινούµενων και ασφάλεια σε περίπτωση νόσησης 

από covid. 

 Ελάχιστες προϋποθέσεις: 
 Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την 

µεταφορά και οι χώροι διαµονής θα πρέπει να 

πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές.  

Προδιαγραφές οχηµάτων κατ’ ελάχιστον • Άριστη 

εσωτερική, εξωτερική και µηχανολογική κατάσταση 

του οχήµατος, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές ΚΤΕΟ • Κλιµατισµό • Μικροφωνική 

εγκατάσταση • Επαρκή χώρο για αποθήκευση 

αποσκευών. 4 • Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα (άδεια 

κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών, 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο 

πραγµατοποίησης της εκδροµής.  Να αναφέρεται ο 

αριθµός θέσεων 

  Προδιαγραφές χώρων διαµονής κατ’ ελάχιστον. 
Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαµονή 

µαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να διαθέτουν 

νόµιµη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να 

έχουν απαραίτητα θέρµανση, ζεστό νερό και µπάνιο 



εντός των δωµατίων. ∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές 

που προτείνουν τη κατάτµηση των µαθητών σε 

διαφορετικά καταλύµατα, ακόµα και αν είναι όµορα. 

Επίσης να προσφέρεται από το κατάλυµα δυνατότητα 

σύνδεσης µε Internet.  

Λόγοι αποκλεισµού µετά την επιλογή προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισµού. Το ταξιδιωτικό γραφείο 

θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της 

εκδροµής να πραγµατοποιήσει τις κρατήσεις στο 

ξενοδοχείο και να προσκοµίσει, εντός 3 τριών ηµερών, 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται 

έκπτωτο 

∆ικαίωµα συµµετοχής  

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Στην κλειστή προσφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 

οφείλουν να συµπεριλάβουν: 1) Τη συνολική τιµή του 

οργανωµένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά 

µαθητή. Οι παραπάνω τιµές θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν και το Φ.Π.Α. και θα περιέχονται: 

Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, τυχόν 

επιπλέον κόστος µεταφοράς αποσκευών, διόδια, φόροι 

ή τέλη διαµονής και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση 

επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές των τόπων 

διέλευσης ή διαµονής 2) Έγγραφα που αποδεικνύουν 

την ύπαρξη σύµβασης αστικής-επαγγελµατικής 

ευθύνης σε ισχύ & Υ.∆ ότι η ασφάλεια αστικής 

ευθύνης καλύπτει τα άτοµα της εκδροµής και δεν έχει 

ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της. 3) Υποχρεωτική 

και Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη µαθητών και 

εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας 

στην οποία θα αναφέρονται και τα ποσά ατυχήµατος 

που ασφαλίζονται όπως αναφέρονται αναλυτικά 



παραπάνω. 4) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ και ότι τα λεωφορεία (να 

αναγράφονται οι πινακίδες και ο αριθµός θέσεων) 

πληρούν όλους τους όρους ασφάλειας και διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, 

πιστοποιητικό τελευταίου ελέγχου, αναφορά 

παλαιότητας κ. α)σε ισχύ. 5) Επικυρωµένο αντίγραφο 

του ειδικού σήµατος λειτουργίας του ταξιδιωτικού 

πρακτορείου το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 6) Βεβαίωση 

από τα ξενοδοχεία και τα πλοία για την 

διαθεσιµότητα-κράτηση των δωµατίων /καµπίνων 

στην επωνυµία του σχολείου. 

Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω 

αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση που οι 

προσφορές υπερβαίνουν τις οικονοµικές δυνατότητες 

των µαθητών, η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να µην 

προχωρήσει σε επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου και 

δε θα πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση. Με την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα προσκοµιστούν 

ασφαλιστήρια συµβόλαια του λεωφορείου και 

φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας, του δελτίου 

ελέγχου από το ΚΤΕΟ και φωτοτυπία του δελτίου 

καταλληλότητας. Το επιλεγέν πρακτορείο είναι 

υποχρεωµένο να µεριµνήσει ώστε όχι µόνο την ηµέρα 

της ανοίγµατος αλλά και την ηµέρα της αναχώρησης 

όλα τα πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ. Προσφορές 

που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτοντα 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα της ακύρωσης 
της εκδροµής, λόγω µη συµπλήρωσης του αριθµού 

µαθητών, µη έγκρισης της µετακίνησης ή λόγω 

άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας, 



καταλήψεων, κλείσιµο συνόρων, κλπ) χωρίς 
αποζηµίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των 
προσφορών  
Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισµένες στη 

γραµµατεία του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΒΡΥΑΣ µέχρι την 

Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13.30. 

 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ∆ευτέρα 

16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.00 στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΟΒΡΥΑΣ 

∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συµφέρουσας από 

οικονοµική άποψη προσφοράς σε συνδυασµό µε 

ποιοτικά κριτήρια. Συνεπώς το σχολείο δεν 

υποχρεούται να επιλέξει το τουριστικό γραφείο που 

µειοδοτεί 

Ρήτρα συµµετοχής 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της Τροχαίας και 

πριν την αναχώρηση διαπιστωθεί ότι τα πιστοποιητικά 

δεν επιτρέπουν την αναχώρηση του λεωφορείου/ 

λεωφορείων, τότε τα πρακτορείο θα υποχρεούται στην 

επιστροφή όλου του ποσού +20 % επιπλέον. Θα 

παρακρατηθεί το 20% της συνολικής αµοιβής του 

πρακτορείου/ταξιδιωτικού γραφείου σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν 

ήταν σύµφωνες µε την επιλεγείσα προσφορά, όπως 

ποιότητα πρωινού, λεωφορείου, δωµατίων κλπ. Το 

ποσό αυτό, αν όλα εξελιχθούν βάσει της προκήρυξης, 

θα εξοφληθεί µια εβδοµάδα µετά την ολοκλήρωση και 

την αξιολόγηση της εκδροµής   

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 



 Η πληρωµή του πρακτορείου θα γίνει µέσω τραπέζης, 

ως ακολούθως: 20 % µε την υπογραφή της σύµβασης 

20% στο ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι την αναχώρηση 

40% την ηµέρα της αναχώρησης  

20% το αργότερο µία εβδοµάδα µετά την επιστροφή 

 

                                

 

                                              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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