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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΜΙΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ 

 

Το σχολείο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας προτίθεται 

να πραγματοποιήσει  7/μερη εκδρομή των μαθητών των A΄ και Β΄ τάξεων στο Μιλάνο 

(Ιταλία) και τη Νίκαια (Γαλλία) από 31-03-2017 έως 06-04-2017 με έξι (6) 

διανυκτερεύσεις.  
Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του ΓΕΛ Καστριτσίου, καλεί τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες να υποβάλλουν έντυπες, σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο προσφορές με 

επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή για τη διοργάνωση 

της εκδρομής, έως την Τετάρτη 15-02-2017 και ώρα 12:00, στο σχολείο και στο 

γραφείο του Διευθυντή, με  τα παρακάτω στοιχεία: 

Ημερομηνία εκδρομής: από 31-03-2017 έως 06-04-2017με έξι (6) διανυκτερεύσεις . 

Αριθμός συμμετεχόντων :  85 μαθητές περίπου και 6 Συνοδοί καθηγητές 

Πρόγραμμα εκδρομής: 

1η ΗΜΕΡΑ : Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ανκόνα. 

2ηΗΜΕΡΑ : Ανκόνα –Μιλάνο (διανυκτέρευση)  

3ηΗΜΕΡΑ :  Μιλάνο – Νίκαια (διανυκτέρευση)       

         4ηΗΜΕΡΑ : Νίκαια– Γαλλική Ριβιέρα - Νίκαια (διανυκτέρευση)          

5η ΗΜΕΡΑ : Νίκαια – Γένοβα – Μιλάνο (διανυκτέρευση)             

6η ΗΜΕΡΑ : Μιλάνο– Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πάτρα 

7η ΗΜΕΡΑ :  Άφιξη στην Πάτρα 

Στην προσφορά θα αναφέρονται ρητά τα παρακάτω: 

1.Διαμονή: Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή εντός των πόλεων 

για τέσσερεις  (4) διανυκτερεύσεις. (Σε αντίθετη περίπτωση, να αναγράφεται η ακριβής 

απόσταση από το κέντρο των πόλεων). Στην προσφορά να αναφέρεται η ονομασία τους, 

η τοποθεσία τους και ότι διαθέτουν 6 μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές 

καθώς και δίκλινα  και τρίκλινα  δωμάτια για τους μαθητές (όχι ράντζο το 3ο 
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κρεβάτι). Το πρακτορείο που θα επιλεγεί υποχρεούται άμεσα (εντός δύο ημερών) να 

προβεί στην κράτηση των δωματίων.  

Καμπίνες μονόκλινες για τους συνοδούς καθηγητές και τετράκλινες για τους μαθητές.  

2. Μεταφορικό μέσο: θα χρησιμοποιηθούν 2 λεωφορεία των οποίων θα αναγράφεται 

ο αριθμός θέσεων, και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τους, από το νόμο 

προβλεπόμενους, όρους ασφαλείας (ΚΤΕΟ, ασφάλεια, κλπ).Τα λεωφορεία θα είναι στη 

διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινούνται σύμφωνα  με τις εντολές του 

και τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επταήμερης εκδρομής στο εξωτερικό. 

3.Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης όπως και ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας την οποία και θα επισυνάπτει. 

4. Συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, και  την ανά μαθητή επιβάρυνση 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

5.Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής των 

νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 15408/2012 

(Β΄2991) κοινής υπουργικής απόφασης) του ταξιδιωτικού  γραφείου και υπεύθυνη 

δήλωση ότι αυτό βρίσκεται σε ισχύ. 

6.Την αποδοχή του διοργανωτή της εκδρομής  της παρακράτησης του ποσού των 2000€ 

ως εγγύησης για την πλήρη τήρηση της συμφωνίας, ποσό το οποίο θα αποδοθεί μετά το 

πέρας της εκδρομής. 

Σημειωτέον ότι, το σχολείο, σε εύλογο χρόνο μετά την πρόκριση του μειοδότη, θα 

προβεί, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε επιβεβαίωση της κράτησης των 

ξενοδοχείων από το πρακτορείο που θα επιλεγεί. 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον 

δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών. 
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