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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΗΜΕΡΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ(ΝΑΥΠΛΙΟ) 

  

ΣΧΕΤ: 129287/Γ2/10-11-2011 και την τροποποίησή της  220647/Δ2 Υ.Α (ΦΕΚ 4227/28-12-

2016 Τ.β΄) 

Η Διεύθυνση του 13
ου

 ΓΕΛ Πάτρας καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να 

υποβάλουν ,αυτοπροσώπως, στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι 15/02/2019 ημέρα 

Παρασκευή στις 10.00 π.μ έντυπες κλειστές προσφορές για την διοργάνωση διήμερης  

εκδρομής της  Α τάξης του σχολείου  από 28-03-2019 έως 29-03-2019 

 Αριθμός συμμετεχόντων: Θα  συμμετάσχουν ±61 μαθητές και 4  συνοδοί καθηγητές. 

 Προορισμός: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ, καθώς και επίσκεψη στο ΝΑΥΠΛΙΟ. 

Μεταφορά: Ένα ή δυο λεωφορεία, αρκεί να καλύπτεται το σύνολο των μαθητών και συνοδών 

με οικονομική προσφορά. 

 Επισημαίνουμε τις προδιαγραφές του λεωφορείου/ων 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. 

 

Διαμονή: σε ξενοδοχείο 4 αστέρων τουλάχιστον με πρωινό, στο κέντρο της Αθήνας. 

Απαραίτητη η αναφορά του ονόματος και της Διεύθυνσης του Ξενοδοχείου. Τα δωμάτια να 

είναι δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές (χωρίς τη χρήση ράντζου) και 4 

μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Επί πλέον απαιτείται: 



• Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, 

ζεστό νερό και μπάνιο εντός των δωματίων. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που 

προτείνουν τη κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και 

αν είναι όμορα. Επίσης να προσφέρεται από το  κατάλυμα δυνατότητα σύνδεσης 

με Internet.  

• Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα 

δωμάτια με κανονικά-ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια(ράντζα) δεν 

είναι αποδεκτά. Η διαμονή των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα 

δωμάτια.  

Ασφάλεια Εκδρομής: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής 

ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει τα έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Να αναφέρονται στη προσφορά τα ποσά που καλύπτει το 

πρακτορείο 

Διευκρινίσεις για την προσφορά 
 Ο ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τελικό ποσό της προσφοράς.  

 Στην ταξιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να αναφέρονται τα ποσά ατυχήματος που 

ασφαλίζονται. 

 Τα διόδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική προσφορά. 

 Η ασφάλεια αστικής ευθύνης θα περιλαμβάνεται στην προσφορά. 

 Υ.Δ ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν 

έχει ξεπεραστεί το όριο  της, καθώς και ότι το σήμα λειτουργίας είναι σε ισχύ. 

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη 

συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω 

άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας, κλείσιμο συνόρων, κλπ) χωρίς 

αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας  καμία προσφορά δε θα γίνεται δεκτή. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15-02-2019 και ώρα 11.00 πμ στο χώρο 

του σχολείου. 

Θα επιλεγεί  η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε συνδυασμό με την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.    

 

 

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το ακόλουθο: 

 

 1
η
 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  28/03/2019: Πάτρα – Αθήνα  

 

Πρωινή αναχώρηση στις 7.00 πμ από το χώρο του σχολείου  με ενδιάμεση στάση (Ισθμός). 

Άφιξη στη Αθήνα περίπου στις 11.00 μμ. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Ακρόπολης και στο ίδρυμα ¨Σταύρος Νιάρχος ¨. Γεύμα και περίπου στις 17.00 τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο, δείπνο και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

 



 

2η ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/03/2019 : Αθήνα-Ναύπλιο-Πάτρα 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση περίπου στις 11.00 πμ για επίσκεψη στο Ναύπλιο και στα 

αξιοθέατα της πόλης. Γεύμα και αναχώρηση για την Πάτρα περίπου στις 17.00. 

Επιστροφή στην Πάτρα περίπου στις 19.00. 
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