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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ  ή ΣΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

  

ΥΔΣ: 129287/Γ2/10-11-2011 θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο  220647/Γ2 Τ.Α (ΦΔΚ 4227/28-12-

2016 Σ.β΄) 

Η Γηεύζπλζε ηνπ 10
νπ

 ΓΔΛ Πάηξαο θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα 

ππνβάινπλ, απηνπξνζώπσο, ζην Γξαθείν ηεο  Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ κέρξη 16/1/2019 

ημέπα Σεηάπηη ζηιρ 11.00 π.κ έληππεο θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεηξαήκεξεο ή  

ηξηήκεξεο εθδξνκήο ηεο Γ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ  από 4/2/2019 έωρ και 7/2/2019 

 Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: Θα  ζπκκεηάζρνπλ 10 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

 Πποοπιζμόρ: ΠΑΣΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣΡΑ, θαζώο θαη επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο 

πξννξηζκνύο. (Μνλνδέλδξη, Μέηζνβν, Μνπζείν Βξέιιε). 

Μεηαθοπά: Έλα ιεσθνξείν 15-20 ζέζεσλ (MINI BUS).  

Δεύηεπορ οδηγόρ: ΟΥΙ   

Δπηζεκάλνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ιεσθνξείνπ/σλ θαη ειάρηζηνλ 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

• Κιηκαηηζκό 

• Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

• Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

• Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 



Διαμονή: ζε μελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ 3 αζηέξσλ κε πξσηλό, θαηά πξνηίκεζε ζην θέληξν ησλ 

Ισαλλίλσλ.  Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο θαη ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Ξελνδνρείνπ. Σα 

δσκάηηα λα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (ρσξίο ηε ρξήζε ξάληδνπ) θαη 2 κνλόθιηλα 

γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Δπί πιένλ απαηηείηαη  

• Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, 

δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ 

πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη 

αλ είλαη όκνξα. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από ην  θαηάιπκα δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 

κε Internet.  

• Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα δσκάηηα κε 

θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη 

απνδεθηά. Η δηακνλή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα.  

Αζθάλεια Εκδπομήρ: Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο 

επζύλεο θαη ε αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Να αλαθέξνληαη ζηε πξνζθνξά ηα πνζά πνπ θαιύπηεη ην 

πξαθηνξείν 

Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνζθνξά 
 Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο πξνζθνξάο.  

 ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πνζά αηπρήκαηνο πνπ 

αζθαιίδνληαη. 

 Σα δηόδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά. 

 Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

 Τ.Γ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ 

έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο, θαζώο θαη όηη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο είλαη ζε ηζρύ. 

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ 

άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο, θιείζηκν ζπλόξσλ, θιπ) ρσξίο 

απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

Πέξαλ ηεο πξναλαθεξόκελεο εκεξνκελίαο  θακία πξνζθνξά δε ζα γίλεηαη δεθηή. 

Η αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών θα γίνει ζηιρ 16-1-2019 και ώπα 11.30 πμ ζηο σώπο ηος 

ζσολείος. 

Θα επηιεγεί  ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθήο απόςεσο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.    

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ: Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΣΑΣΡΑΠΕΙ Ε 

3ΗΜΕΡΗ (ΑΝΑΛΟΓΩ ΜΕ ΣΟ ΚΟΣΟ). ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ ΔΕΝ ΘΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 2 ΠΡΟΦΟΡΕ (ΓΙΑ 4 ή 3 ΗΜΕΡΕ). 

 

 



Σο ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ είναι ηο ακόλοςθο: 

Δεςηέπα  4/2/2019 
8:00 Αλαρώξεζε γηα ηα Ισάλληλα από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, κε δύν ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 

12:30 Άθημε ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ.  

13:30 Φαγεηό ζηελ πόιε. 

15:00 Άθημε ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε, μεθνύξαζε. 

17:00 Δπίζθεςε γλσξηκίαο ζηελ πόιε (πεξίπαηνο ζην θέληξν ηεο πόιεο, ζηνλ Μώιν θαη ζην 

Κάζηξν). 

21:00 Φαγεηό ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ. 

Σπίηη 5/2/2019 

10:00 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ην Μνλνδέλδξη. 

11:00 Άθημε ζην Μνλνδέλδξη. Πεξίπαηνο ζην θαξάγγη ηνπ Βίθνπ  

12:30 Δπηζηξνθή ζηα Ισάλληλα. 

13:30 Άθημε. Φαγεηό. 

15:00 Αλαρώξεζε γηα ην λεζάθη ηεο ιίκλεο. Δπίζθεςε ζην κνπζείν ηνπ Αιή Παζά. 

16:30 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε. 

21:00 Φαγεηό ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ. 

Σεηάπηη  6/2/2019 

10:00 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ην Μέηζνβν 

11:00 Άθημε ζην Μέηζνβν.  Ξελάγεζε, Δπίζθεςε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν,  ζην ηπξνθνκείν 

Μεηζόβνπ θαη ζηνλ Αβεξώθεην θήπν, κεζεκεξηαλό θαγεηό. 

15:30 Δπηζηξνθή ζηα Ισάλληλα. 

16:30 Άθημε.  

16:30 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε. 

19:00  Δπίζθεςε ζην κνπζείν αξγπξνρξπζνρνΐαο.  Φαγεηό ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ. 

Πέμπηη 7/2/2019 

9:30 Δπίζθεςε ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ησλ Ισαλλίλσλ. 

10:30 Αλαρώξεζε γηα ην Πέξακα. 

12:30 Άθημε θαη επίζθεςε ζην ζπήιαην ηνπ Πεξάκαηνο 

14:30 Φαγεηό ζηελ πόιε. 

15:30 Αλαρώξεζε γηα ηελ Πάηξα κε δύν ελδηάκεζεο ζηάζεηο 

20:30 Δπηζηξνθή ζηελ Πάηξα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείν 

Σο ππόγπαμμα μποπεί να ηποποποιηθεί με εςθύνη ηος απσηγού και ηων ζςνοδών. 

 

    Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
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