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Προκήρυξη 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών εξαήμερης μετακίνησης και 

ασφάλισης μαθητών και εκπαιδευτικών-συνοδών στη Φλωρεντία της Ιταλίας, 

στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού χορωδιών «MUSIC FESTA 

FLORENCE». 

Έχοντας υπόψη 

1)Τις διατάξεις της υπ άριθμ. 33120/ΓΔ4(28-2-2017)(ΦΕΚ 681΄6-3-2017 τ.Β΄) 

Υ.Α. με θέμα 

«Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» και 

2)Το υπ.αριΘμ.Φ50.4/8726/08.09.2017 έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος «Εγχειρίδιο για εκδρομές εξωτερικού», 

το 18ο Γυμνάσιο Πάτρας ζητά 

κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εξαήμερης 
μετακίνησης και ασφάλισης από Πάτρα στη Φλωρεντία της Ιταλίας και επιστροφή, 

από Δευτέρα 18/03/2019 έως και Σάββατο 23/03/2019, στο πλαίσιο συμμετοχής 
του 18ου Γυμνασίου Πάτρας στο Διεθνή Διαγωνισμό  χορωδιών «MUSIC FESTA 

FLORENCE», με τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

1. Οι συμμετέχοντες και μετακινούμενοι είναι: 42-45 μαθητές/τριες, 4 συνοδοί 
εκπαιδευτικοί και 2 γονείς-κηδεμόνες.  Σύνολο: 50-51 άτομα. 

2. Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 18/03/2019 έως 
και 23/03/2019 (5 διανυκτερεύσεις / 6 ημέρες) 

3.  Η μετακίνηση θα γίνει ακτοπλοïκώς με πλοίο της γραμμής Πάτρα–Ανκόνα 
Πάτρα και οδικώς με πούλμαν που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Μ. 0601099  

Λ.Τ. 18ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α.Μ 0601100 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Στρατ. Κωνσταντινοπούλου & Κορώνης 
                            Τ.Κ. 263 31 Αρόη-Πάτρα  

Τηλ. & Fax. : 2610-226779 

e-mail : mail@18gym-patras.ach.sch.gr 

 Πάτρα, 10-12-2018 

 
Αριθμ. Πρωτ.: 613 

 
ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
             (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 
 
ΚΟΙΝ: Γραφεία  Γενικού Τουρισμού της χώρας 
 
          (μέσω  της  ιστοσελίδας   της    Δ.Δ.Ε   Αχαϊας) 
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4. Το ξενοδοχείο διαμονής στην Φλωρεντία είναι προκαθορισμένο από τον 

Διαγωνισμό και γι΄αυτό δε ζητείται προσφορά. 

 

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα (που θα οριστικοποιηθεί αργότερα) έχει ως 
εξής: 
 

1η ημέρα: Δευτέρα 18/03/2019 

17:30: αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτρας για Ανκόνα 

 

2η ημέρα: Τρίτη 19/03/2019 

Αφιξη στην Ανκόνα 16:30 

Επιβίβαση  στο πούλμαν και αναχώρηση για Φλωρεντία 

20:00 άφιξη στην Ανκόνα, τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της Φλωρεντίας και 

συμμετοχή στην εκδήλωση καλωσορίσματος όλων των χορωδιών από την 

επιτροπή του διαγωνισμού 

 

3η ημέρα: Τετάρτη 20/03/2019 

08:30-09:00: αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο 

09:30-10:30 πρόβα της χορωδίας σε χώρο του διαγωνισμού 

10:30-13:00: σύντομη περιήγηση στο κέντρο της πόλης 

14:00 έως 15:00 διάλλειμα για φαγητό στο κέντρο της πόλης 

15:30 έως 20:30 συμμετοχή στον διαγωνισμό 

20:30 έως 22:30 γεύμα σε τυπικό εστιατόριο από τον διαγωνισμό 

 22:30 επιστροφή στο ξενοδοχείο και  ξεκούραση 

 

4η ημέρα: Πέμπτη 21/03/2019 

08:30: αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο 

09:30: αναχώρηση από ξενοδοχείο 

10:00 11:00 πρόβες σε χώρο του διαγωνισμού 

11:00 έως 13:30 ελεύθερο πρόγραμμα και φαγητό 

14:00 έως 18:00  συμμετοχή στον διαγωνισμό 

18:30 έως 20:30 τελική εκδήλωση του διαγωνισμού και βραβεύσεις των 

χορωδιών 

21:00 δείπνο σε τυπικό εστιατόριο του διαγωνισμού 

22:30 επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση 

 

5η ημέρα: Παρασκευή 22/03/2019 

08:30 πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για Ανκόνα 

13:30 Αναχώρηση για Πάτρα 

 

 6η ημέρα: Σάββατο 23/03/2019 

12:30  άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Α. Λεωφορείο 52 θέσεων τουλάχιστον και το οποίο θα πληροί όλους τους 

προβλεπόμενους και νόμιμους όρους  
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 Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ  

• Κλιματισμό 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 

• Επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών. 

• 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  

 Επειδή δεν θα γίνουν άλλες μετακινήσεις και  το λεωφορείο δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στην Φλωρεντία μπορεί  να είναι και  από την Ιταλία για  να κάνει 

το δρομολόγιο Ανκόνα – Φλωρεντία – Ανκόνα με τον  σημαντικό όρο ότι πληροί 

όλες τις προϋποθέσεις και το τουριστικό γραφείο θα αναλάβει όλες τις 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως και με ένα ελληνικό λεωφορείο 

 4/κλινες καμπίνες για τους μαθητές, μία 2/κλινη και δύο μονόκλινες για 

τους καθηγητές (3 γυναίκες, 1 άνδρας) και μία 2/κλινη για τους  συνοδούς 

γονείς στο πλοίο για  Πάτρα-Ανκόνα-Πάτρα. 

Γ. Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των 

χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους 

ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε 

θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, 

στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια. 

 

Δ. Ασφαλιστική κάλυψη όλων των συμμετεχόντων με: 

 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό 

γραφείο βάσει του Π.Δ. 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. Σε διαφορετική 

περίπτωση το ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο. 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση. Απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων 

σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, 

δηλαδή 2 ώρες πριν την αναχώρηση στις 18-03-2019 έως και δυο ώρες μετά 

την επιστροφή στην Πάτρα στις 23-03-2019, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 

της 129287/Γ2/10- 01-2012 απόφασης του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 2769/Β/02-01-2011). 
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ΣΤ. Επίσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού 

γραφείου να παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης 

επιστροφής των καταβληθέντων και του επαναπατρισμού των μαθητών και των 

καθηγητών που συμμετέχουν στην μετακίνηση. 

Ζ. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού δεν θα 

δεχτούμε καμία οικονομική προσφορά. Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα 

κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. Θα 

επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά αλλά και ποιοτικά.  

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη 

συμπλήρωσης του αριθμού των μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω 

άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας) χωρίς αποζημίωση του 

ταξιδιωτικού γραφείου.  

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της διαδικασίας, αν μετά την 

αξιολόγηση των προσφορών δεν υπάρξει καμία συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά για τα δεδομένα των μαθητών μας. 

 

Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά μέχρι και την Παρασκευή 

14/12/2018 και ώρα 13:00.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται με email δεν γίνονται δεκτές.  

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία 

προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 14/12/2018 και 

ώρα 13:00 στο γραφείο του Δ/ντή του 18ου Γυμνασίου Πατρών από την 

επιτροπή αξιολόγησης προσφορών.  

 

Διαδικασία που θα επιλεγεί για την ανάθεση:  

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, σε συνάρτηση με τα ποιοτικά κριτήρια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την επιλογή της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να 
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προσκομιστεί το συμβόλαιο για την παραπάνω κάλυψη. Στο συμβόλαιο πρέπει να 

αναφέρονται α) ο αριθμός συμβολαίου, β) τα ονόματα των συμβαλλόμενων μερών, 

γ) οι ημερομηνίες, δ) η διάρκεια και ο προορισμός της μετακίνησης και ε) 

αναλυτική ονομαστική κατάσταση των ασφαλισμένων μαθητών και καθηγητών. Για 

την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

πρέπει να αναφέρεται και ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων 

επαναπατρισμού. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στην τελική συνολική τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες) αλλά και 

στον επιμερισμό της ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & όλες οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες). Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό 

γραφείο: 

1. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας 

 

2. Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας 

3. Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ 

 

4. Επαγγελματική άδεια οδήγησης 

5. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας 
το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που 

πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Οι 

προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διεύθυνσης του 

18ου Γυμνασίου Πατρών με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 

για τη μετακίνηση στη Φλωρεντία της Ιταλίας», από Δευτέρα 10/12/2018 έως και 

Παρασκευή 14/12/2018 και ώρα 13:00.  

  

 

               Ο Διευθυντής 

 

 

 

 

 

              Μαρίνος Ευστράτιος 


