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ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΤΟΥ 16
ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ  ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ. 

 

Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικών επισκέψεων,  το 16
ο
 

Γυμνάσιο Πατρών πρόκειται να πραγματοποιήσει μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας και τη λίμνη Τσιβλού,  την Τρίτη 9 

Ιανουαρίου 2018.   

Α. Στοιχεία επίσκεψης: 
Αριθμός μαθητών: Τριάντα τρεις (33) 
Συνοδοί καθηγητές:  Τρεις (3) 
Σύνολο επιβατών: Τριάντα έξι (36) 
 
Προορισμός: Ακράτα – λίμνη Τσιβλού 
Μέσο μεταφοράς: Λεωφορείο 
 
Ενδεικτικό πρόγραμμα: 
08:15 Έλεγχος του λεωφορείου από την τροχαία 
08:20: Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου 
09:30: Άφιξη στο ΚΠΕ  Ακράτας 
10:30: Αναχώρηση για τη λίμνη Τσιβλού 
14: 00: Επιστροφή στο ΚΠΕ Ακράτας  
15: 00 Αναχώρηση για το Αίγιο  
15:30 – 17:00 Στάση στο κέντρο του Αιγίου 
17: 45: Άφιξη  στο χώρο του σχολείου. 
 
Β. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική  

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. 

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. 

Ταξιδιωτική ασφάλιση. 

Γ. 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. 

• Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) 

σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 
Δ. Άλλοι όροι 

1) Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού και των συνοδών καθηγητών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.  
2) Σε περίπτωση που η εκδρομή δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ανωτέρας βίας ή 
έλλειψη εγκρίσεως μετακίνησης δε θα υπάρξει καμιά επιβάρυνση για το σχολείο. 

 

Ε. Δικαίωμα συμμετοχής 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την Παρασκευή  08/12/2018   

και ώρα 12:00, στο 16
ο
 Γυμνάσιο Πατρών και στο γραφείο της Διευθύντριας, 

κλειστή προσφορά, η οποία θα αναφέρεται σε κάθε έναν από τους προαναφερθέντες 
όρους αναλυτικά και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα/ δικαιολογητικά.  

Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα πιο πάνω αναλυτικά, θα θεωρείται 
άκυρη.  

Μετά την ημερομηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνεται 
δεκτή καμία οικονομική προσφορά.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή  08/04/2017   και 
ώρα 13:00  στο γραφείο της  Διευθύντριας.  

Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  σε 
συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 
                                                           Η  Διευθύντρια 

   

                                                                   Γκουρνέλου Αδαμαντία 

        

       Γαλλικής Φιλολογίας 

                                                                         

                                                                                    

                                                                                                      

 

 

 

 


