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                                            Αρ. Πρωτ.:  47 
 

                                       Πάτρα  2-2-2023 
 
   
 
 

          Προσ Διεφθυνςη Δυτεροβάθμιασ  
                 Εκπαίδευςησ Ν. Αχαΐασ/ 
                    Τουριςτικά Γραφεία 
 
             

 

Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό 

ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαύςιo τησ εξαόμερησ  

εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ του 16ου Γυμναςύου Πατρών ςτην 

Ιταλύα (Ρώμη). 
 

1. Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ 

Αντικείμενο τθσ παρoφςθσ Ρροκιρυξθσ είναι θ παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν  ςτα πλαίςια  

τθσ  εξαιμερθσ  εκπαιδευτικισ  μετακίνθςθσ   μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν   του 16ου 

Γυμναςίου Ρατρϊν ςτθν  Ιταλία (Ρομπθία- ϊμθ) από 21  ζωσ 26 Μαρτίου 2023, ςτο πλαίςιο 

των Πολιτιςτικών Προγραμμάτων «ωμαϊκά ζργα- ωμαϊκά Μνθμεία ςτθν Ελλάδα: Πλοι οι 

δρόμοι οδθγοφν ςτθ ϊμθ» και «Τα ωμαϊκά Ωδεία ςτθν Ελλάδα: Η Ράτρα ςυναντάει τθ 

ϊμθ»  .   

 Προδιαγραφϋσ 

1.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ 

Ημερομθνία αναχϊρθςθσ : 18/03/2023, ημζρα Σάββατο. 

Ημερομθνία επιςτροφισ  θμζρα: 23/03/2023, ημζρα Πζμπτη. 

1.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή 

Αρικμόσ μακθτϊν: 33-37  

Αρικμόσ ςυνοδϊν-κακθγθτϊν 04 

Αρικμόσ κθδεμόνων  0  

Συνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν και ςυνοδϊν-κακθγθτϊν: 37-41. 

1.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομόσ * 

 Σάββατο 18/03/2023: Αναχϊρθςθ ςτισ 16:00 από τον χϊρο του  ςχολείου. 

Αναχϊρθςθ ςτισ17:30 από το λιμάνι τθσ Ράτρασ  ακτοπλοϊκϊσ για Μπάρι τθσ 

Ιταλίασ. 
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 Κυριακή 19/03/2023 :  Άφιξθ ςτο Μπάρι. Επίςκεψθ ςτθ Νάπολθ και  Ρομπθία. 

Άφιξθ ςτθ ϊμθ ςτισ 20:00 

 Δευτζρα 20/03/2023: Επίςκεψθ ςε αξιοκζατα τθσ ϊμθσ (Λουτρά του 

αυτοκράτορα Καρακάλλα ,  Ριάτςα Ναβόνα,  Καπιτϊλιο, ωμαϊκι Αγορά και 

Ραλατινό Λόφο). 

 Τρίτη 21/03/2023: Επίςκεψθ ςτο Βατικανό και Κολοςςαίο. 

 Τετάρτη 22/03/2023: Το πρωί επίςκεψθ ςτο κάςτρο των Αγγζλων. Αναχϊρθςθ 

για Μπάρι. Άφιξθ  ςτισ 18:00 και αναχϊρθςθ ςτισ 19:30 ακτοπλοϊκϊσ  για 

Ράτρα.  

 Πζμπτη 23/03/2023: Άφιξθ ςτισ 13:00 ςτο λιμάνι τθσ Ράτρασ. Επιςτροφι ςτον 

χϊρο του ςχολείου. 

1.4. * Μϋςα μεταφορϊσ 

Λεωφορείο και πλοίο.                                                                                                                                         

Ζνα λεωφορείο, όχι  διϊροφο. Θα είναι ςτθ διάκεςθ του  αρχθγοφ τθσ εκδρομισ  και 

κα μετακινείται  ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ  του.  

1.5. Διαμονό* 

        

Τρεισ (03) διανυκτερεφςεισ ςυνολικά ςε  Ξενοδοχείο  τριών ή τεςςάρων αςτζρων. 

Απαραίτητη η επιβεβαίωςη του ξενοδοχείου.                                                                                         

Δφο(02) διανυκτερεφςεισ ςτο πλοίο ςε μονόκλινεσ, δίκλινεσ, τρίκλινεσ ή τετράκλινεσ 

καμπίνεσ για τουσ μαθητζσ/-τριεσ και μονόκλινεσ καμπίνεσ για  τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Απαραίτητη η επιβεβαίωςη κράτηςησ  καμπινών του πλοίου  (από Πάτρα προσ  Μπάρι και 

από Μπάρι προσ  Πάτρα ) . 

 

 Η διαμονι των μακθτϊν μπορεί να γίνει ςε δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα 

δωμάτια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοθκθτικά κρεβάτια (ράντηα) δεν 

είναι αποδεκτά. Η διαμονι των ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα γίνει ςε μονόκλινα 

δωμάτια.  

 Κατθγορία καταλφματοσ για τισ διανυκτερεφςεισ  εκτόσ πλοίου: Ξενοδοχείο 

κατθγορίασ όχι λιγότερο των 3 αςτζρων (*** - επίςθμοσ χαρακτθριςμόσ Ε.Ο.Τ.).  

  Διατροφή: Με πρωινό  και  θμιδιατροφι (δείπνο) ςε μπουφζ, όπωσ όλοι οι 

πελάτεσ του ξενοδοχείου.  

   Απαραίτθτθ είναι θ αναφορά ςτθν ονομαςία του Ξενοδοχείου και ςτον τφπο του 

πρωινοφ και τθσ θμιδιατροφισ (δείπνο). Σε όλα τα μζλθ τθσ εκδρομισ κα 

προςφζρεται  κακθμερινά  πρωινό και θμιδιατροφι  από το Ξενοδοχείο.   

 

1.6. Ξεναγόσ* 

Απαιτείται ζμπειροσ  ξεναγόσ  ςε όλεσ  τισ  επιςκζψεισ  βάςει του  προγράμματοσ.  

1.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ* 

ΟΧΙ  

1.8. Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ και ταξιδιωτικό. 
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 Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ (υποχρεωτική). 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. 

 Ταξιδιωτική αςφάλιςη. Η ΔΔΕ ςυνιςτά και τθν Ρρόςκετθ Αςφάλιςθ κάλυψθσ 

εξόδων ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ.  

2. Ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ 

Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά και οι χϊροι διαμονισ κα πρζπει 

να πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 

2.1. Προδιαγραφϋσ οχημϊτων κατ’ ελϊχιςτον 

• Άριςτθ εςωτερικι, εξωτερικι και μθχανολογικι κατάςταςθ του οχιματοσ, 

ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ ΚΤΕΟ  

• Κλιματιςμό 

• Μικροφωνικι εγκατάςταςθ 

• Επαρκι χϊρο για αποκικευςθ αποςκευϊν. 

• Πλα τα απαιτοφμενα 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 και θ παλαιότθτά του. 

2.2.         Προδιαγραφϋσ χώρων διαμονόσ κατ’ ελϊχιςτον. 

 Οι χϊροι που κα προςφερκοφν για τθ διαμονι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν κα 

πρζπει να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ 

αςφάλειασ και υγιεινισ. Ειδικότερα κα πρζπει να ζχουν απαραίτθτα κζρμανςθ, 

ηεςτό νερό και μπάνιο εντόσ των δωματίων. Δεν θα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ 

που προτείνουν τη κατάτμηςη των μαθητών ςε διαφορετικά καταλφματα, 

ακόμα και αν είναι όμορα. Επίςθσ να προςφζρεται από το  κατάλυμα 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ με  Internet.                                                                                                                              

Η διαμονι των μακθτϊν μπορεί να γίνει ςε δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα 

δωμάτια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοθκθτικά κρεβάτια (ράντηα) δεν 

είναι αποδεκτά. Η διαμονι των ςυνοδϊν κακθγθτϊν κα γίνει ςε μονόκλινα 

δωμάτια.  

 

3. Λόγοι αποκλειςμού μετϊ την επιλογό προςωρινού αναδόχου του διαγωνιςμού. 

 Το ταξιδιωτικό γραφείο κα πρζπει ςε περίπτωςθ που γίνει ανάδοχοσ τθσ 

εκδρομισ να πραγματοποιιςει  τισ κρατιςεισ ςτο ξενοδοχείο και να 

προςκομίςει, εντόσ 3 τριϊν θμερϊν, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

διαφορετικά κρίνεται ζκπτωτο. 
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4. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

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

ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

 

5. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολόσ των προςφορών 

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςφραγιςμζνεσ ςτθ γραμματεία του ςχολείου  μζχρι και τισ 

09/02/2023,  ημζρα Πζμπτη ςτισ 11:00. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται με email  γίνονται 

δεκτζσ με κωδικό. Ρζραν τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, 

καμία προςφορά δεν κα γίνεται δεκτι. 

  

6. Χρόνοσ και τόποσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών  

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 09/02/2023 ημζρα Πζμπτη και ϊρα 11 :00 

ςτο γραφείο του Διευθυντή του 16ου Γυμναςίου Πατρών. 

 

7. Διαδικαςύα που επελϋγη για την ανϊθεςη  

Αξιολόγθςθ και επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ  με ποιοτικά κριτιρια. 

8. Ρότρα ςυμμετοχόσ* 

Τα χριματα κα δοκοφν με ποςοςτό 70% μζχρι τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ και 

το 30% μετά τθν εκδρομι, ωσ ριτρα καλισ εκτζλεςθσ. 

9. Διευκρινόςεισ για την προςφορϊ 

Η προςφορά θα περιλαμβάνει: 

 Ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςφμβαςθσ αςτικισ-επαγγελματικισ  ευκφνθσ ςε 

ιςχφ & 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 θα πρζπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.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. 

 

 Υπεφθυνη δήλωςη ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το 

οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

  

Προςφορζσ που δεν πληροφν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα ςυνοδευτικά 

ζντυπα, θα απορρίπτονται. 

 

Απαραύτητη: προώπόθεςη: 
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Το Τουριςτικό γραφείο που κα επιλεγεί  κα πρζπει να κατακζςει ςτο ςχολείο, κράτθςθ 

δωματίων ςτο  προτεινόμενο  ξενοδοχείο και κράτθςθ  κζςεων ςτο πλοίο. 

 

Να  ςημειωθεύ ότι : 

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. 

 

 

10. Ιςχφουςα νομοθεςία 

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

(ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) 

 

* Διευκρινήςεισ για την ςυμπλήρωςη τησ προκήρυξησ. 

2.3 

Εδϊ περιγράφουμε τθν διαδρομι που κα ακολουκιςουμε μζχρι τον προοριςμό και 

τισ μετακινιςεισ που πρόκειται να γίνουν κατά τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ και αφοφ 

φτάςουμε ςτον προοριςμό μασ. 

 

2.4 

Εδϊ αναφζρουμε τα μεταφορικά μζςα (λεωφορείο, αεροπλάνο, πλοίο) που 

πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν και για ποιεσ αποςτάςεισ-διαδρομι το κακζνα. Σε 

περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί αεροπλάνο κα πρζπει ςτθν προςφορά να 

αναφζρεται ο αρικμόσ πτιςθσ και θ εταιρεία. Για πλοίο, ςτθν προςφορά, να 

αναφζρεται το δρομολόγιο θ εταιρεία και το είδοσ τθσ κζςθσ (κατάςτρωμα, 

κακίςματα αεροπορικοφ τφπου καμπίνεσ δίκλινεσ, τρίκλινεσ, κλπ). 

2.5 

Οριοκζτθςθ τθσ  περιοχισ του ξενοδοχείου που επικυμοφμε να γίνει θ διαμονι και 

το επίπεδο παροχϊν του ξενοδοχείου (για παράδειγμα 3 αςτζρων, πρωινό 

θμιδιατροφι, 24ωρθ ρεςεψιόν κλπ). Επίςθσ κα πρζπει να γίνεται αναφορά ςτο αν 

κζλουμε τα δωμάτια να είναι ςτον ίδιο ι ςε διαδοχικοφσ ορόφουσ και ςτο ίδιο 

κτιριο.  

2.6 

Εδϊ αναφζρουμε αν χρειαηόμαςτε ξεναγό και τον χρόνο-τοποκεςία που τον 

χρειαηόμαςτε.  

2.7 

Εδϊ αναφζρουμε αν χρειαηόμαςτε δφο οδθγοφσ ανά λεωφορείο. Η νομοκεςία 

περιορίηει τισ ϊρεσ οδιγθςθσ ανά θμζρα ςτουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ. Οπότε αν 

πρόκειται να γίνει πολφωρο ταξίδι κρίνεται απαραίτθτθ θ φπαρξθ δεφτερου οδθγοφ.    
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2.8  Σε περίπτωςθ πρόςκετθσ ταξιδιωτικισ αςφάλιςθσ κα πρζπει να γίνεται ενθμζρωςθ, 

από το ταξιδιωτικό γραφείο, για τα ποςά (κατϊτατα/μζγιςτα) που αςφαλίηονται ανά 

κατθγορία. Επίςθσ το ταξιδιωτικό γραφείο επιβάλλεται να προςκομίςει το ςυμβόλαιο 

τθσ πρόςκετθσ ταξιδιωτικισ αςφάλιςθσ ςτο οποίο να αναφζρονται τα ποςά που 

καλφπτει. 

9 

Στθν παράγραφο αυτι αναφζρουμε πικανι ριτρα ςυμμετοχισ του ταξιδιωτικοφ 

γραφείου. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΒΛΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ 


