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∆ιεύθυνση:   Έλλ. Στρατιώτου και Αγ.Σοφίας, 26223   Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2610-422250 
FAX:   2610-422250      
e-mail: 1gympatr@sch.gr   
 

ΘΕΜΑ 

      «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 7 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ∆ΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1

ου
 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ.» 

Σχετ.: Υ.Α 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769/Β/2.12.11) µε θέµα «Εκδροµές-Μετακινήσεις µαθητών ∆ηµοσίων και 
Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας» 
      Η ∆/νση του 1ου Γυµνασίου Πατρών καλεί τα Γραφεία Γενικού Τουρισµού µε ειδικό σήµα και άδεια 
λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν στο Γραφείο του ∆/ντή του Σχολείου 
µέχρι τις   9 -2 -2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00,  σφραγισµένη  προσφορά. Οι προσφορές µπορούν να 
υποβληθούν µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή ταχυδροµικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι έχουν παραληφθεί 
από το 1Ο Γυµνάσιο  Πάτρας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα .  
 
 Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας γνωστοποιούµε τα εξής: 

1. Προορισµός: Φλωρεντία – Ιταλία 

1η ΗΜΕΡΑ:  ∆ευτέρα, 24-4-2017: Σχολείο - Λιµάνι Πάτρας- Ανκόνα 

2η ΗΜΕΡΑ:  Τρίτη, 25-4-2017:  Ανκόνα – Φλωρεντία   

3η ΗΜΕΡΑ:  Τετάρτη, 26-4-2017: Επίσκεψη Λούκα- Πίζα –Περιήγηση και επστροφή Φλωρεντία. 

4η ΗΜΕΡΑ:  Πέµπτη, 27-4-2017: Επίσκεψη Σιένα- Σαν Τζιµινιάνο –Περιήγηση και επστροφή Φλωρεντία. 

5η ΗΜΕΡΑ:   Παρασκευή, 28-4-2017:  Περιήγηση Φλωρεντία. Επίσκεψη στα Μουσεία (Πινακοθήκη Uffizi και       
Γκαλερία Accademia.) 

 6η ΗΜΕΡΑ:  Σάββατο, 29-4-2017: Αναχώρηση από Φλωρεντία,  µετάβαση Ανκόνα  

 7η ΗΜΕΡΑ:   Κυριακή,  30-4-2017:  Άφιξη στο Λιµάνι Πάτρας - Σχολείο 
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2. Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων: 
  

  25 µαθητές (± 3) και 3 συνοδοί καθηγητές.  Ο οριστικός αριθµός των µαθητών και καθηγητών   θα 
γνωστοποιηθεί σύντοµα στο Γραφείο  που θα αναλάβει την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

3. Μεταφορικά µέσα: 

• Λεωφορείο για µετακινήσεις από και προς τον προορισµό µας. 

• Επιβατικό πλοίο γραµµής για µετακίνηση από Πάτρα  για Ανκόνα και αντίστροφα. 

3.1  Οι µετακινήσεις των µαθητών θα γίνονται µε κλιµατιζόµενα λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλούς µετακίνησης των µαθητών, βάσει της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας µε έµπειρο οδηγό. Τα 
λεωφορεία θα πρέπει να είναι διαθέσιµα για όλες τις µετακινήσεις των µαθητών. 

4. ∆ιανυκτέρευση: 

Έξι συνολικά διανυκτερεύσεις: 

• ∆υο διανυκτερεύσεις εν πλω: Πάτρα - Ανκόνα και αντίστροφα 

� ∆ίκλινες ή τετράκλινες καµπίνες για µαθητές 
� ∆ίκλινες  καµπίνες για εκπαιδευτικούς  

• Τέσσερεις διανυκτερεύσεις   στη Φλωρεντία, σε ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο.  

4.1 Κατηγορία καταλύµατος για τις διανυκτερεύσεις εκτός πλοίου:  

Ξενοδοχεία 3* και άνω σε τρίκλινα ή δίκλινα δωµάτια για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς. Πρωινό και ηµιδιατροφή σε µπουφέ, όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου (να αναφέρετε 
ονοµαστικά τα ξενοδοχεία, την ακριβή τοποθεσία και την απόσταση από το κέντρο της πόλης). Το ξενοδοχείο 
να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαµονή (θέρµανση, ζεστό νερό κ.λ.π) και να έχει 
καλές αξιολογήσεις σε µηχανές αναζήτησης τύπου hotels.com, booking.com, trivago.gr κλπ. Όλοι οι 
κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την 
διαµονή µας. 

4.2 Η ηµιδιατροφή να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε έξοδα του πρακτορείου και στην περίπτωση 
καθυστέρησης επιστροφής των µαθητών στη ξενοδοχειακή µονάδα εντός του ωραρίου σερβιρίσµατος δείπνου. 

5. Συµβόλαιο οµαδικής και ατοµικής ασφάλισης όλων των µετακινουµένων µαθητών και εκπαιδευτικών το 
οποίο θα προβλέπει: α) ∆ιασφάλιση πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) Ασφάλιση Αστικής 
Ευθύνης ∆ιοργανωτή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε 
περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας. (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).  

6. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας που βρίσκεται σε 
ισχύ καθώς και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του σήµατος και άδεια λειτουργίας από τον EOT σε ισχύ. 

7. Τα χρήµατα θα δοθούν 70% µέχρι την πραγµατοποίηση της εκδροµής  και το 30% µετά την εκδροµή 
ως ρήτρα καλής εκτέλεσης. 

8. Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

9. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πριν την αναχώρηση θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο, κράτηση 
δωµατίων στο προτεινόµενο ξενοδοχείο και κράτηση θέσεων στο πλοίο. 

10. Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ρήτρας καλής εκτέλεσης σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 
συµβολαίου από πλευράς του. 

 



 

11. Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής: 
� Η παρουσία  ξεναγού  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής και πιθανόν συνοδού, που θα εξαρτηθεί από 

το συνολικό κόστος. 
� Οι επισκέψεις σε µουσεία θα κλειστούν από το πρακτορείο κατόπιν συνεννοήσεως µε τον αρχηγό της 

εκδροµής. 
� Όλα τα δωµάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους. 
� Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση στις ορισθείσες 

ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες απεργίες- εκλογές κλ.π) µε αλλαγή 
ηµεροµηνιών ή µε επιστροφή όλων των χρηµάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 

12. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά µε την εκδροµή από τα 
τουριστικά γραφεία. 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενηµερωθεί µε τηλεφωνική επικοινωνία. 
 

13. Κατάθεση προσφορών στο γραφείο του σχολείου σε σφραγισµένο φάκελο έως  9-2-2017 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 12:00. Πέραν της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας και ώρας δεν γίνονται προσφορές δεκτές. 

14.Με την προσφορά να κατατεθούν και τα εξής δικαιολογητικά των λεωφορείων: 

1)   Άδεια κυκλοφορίας 
2) Έλεγχος ΚΤΕΟ 
3) Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 
 
Σηµείωση:   1)  Ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος προσφορών: Παρασκευή  10/2/2017και ώρα 13:15 
 
 
 Πρόσθετα στοιχεία 
  
  Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους αναλυτικά. Επιπλέον θα αναφέρεται 
στο συνολικό κόστος της εκδροµής και την επιβάρυνση ανά µαθητή για το σύνολο της εκδροµής καθώς επίσης 
και το κόστος της ασφάλειας. Στις πιο πάνω τιµές θα συµπεριλαµβάνεται και ο ΦΠΑ. Το κόστος των µουσείων 
θα αναφέρεται χωριστά και δεν θα επιβαρύνει το κόστος ανά µαθητή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί στις 13/02/2017 στο γραφείο του 1ου Γυµνασίου Πάτρας. Για την τελική επιλογή θα ληφθούν 
υπόψη και ποιοτικά κριτήρια των προσφορών, πχ παλαιότητα τουριστικού λεωφορείου κλπ.   
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                                                                                                              Ο ∆/ΝΤΗΣ 
 
                                                                                                                                                                                           

                                          
                                                                                                  Τσάµπρας  Λάµπρος 


