
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκδρομή 2
ου

  

Γ.Ε.Λ. Πατρών 

 

Το σχολείο μας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών, σχεδιάζει 

πενθήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης, από Δευτέρα 09/12/2019 έως και Παρασκευή 

13/12/2019 (τέσσερις -4- διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη). Προϋποθέσεις: 

 

 Ξενοδοχείο: Κατηγορία ξενοδοχείου 3
ων

 ή 4
ων

 αστέρων εντός της πόλης της 

Θεσσαλονίκης με πρωινό. Δωμάτια: απαραιτήτως δίκλινα και τρίκλινα για τους 

μαθητές και 5 μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 Αριθμός συμμετεχόντων: 75(+/-5) μαθητές και πέντε  (5) συνοδοί καθηγητές. 

 Προορισμός, πρόγραμμα: Διέλευση από γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου, Οδικός άξονας 

Εγνατίας οδού με δίωρη στάση στο Μέτσοβο κατά το ταξίδι για τον προορισμό  

και δίωρη στάση στα Ιωάννινα κατά την επιστροφή. Επισκέψεις στα αξιοθέατα της 

πόλης, στο εμπορικό κέντρο, σε μουσεία/εκκλησίες. Επίσης επισκέψεις στα 

Βεργίνα, Δίον, Λιτόχωρο, Οχυρά Ρούπελ, Αμφίπολη.  

Ενδεικτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

1
η
 ημέρα:  Δευτέρα 09/12/2019   07:00 πμ  Αναχώρηση από το χώρο του 

σχολείου. Δίωρη στάση στο Μέτσοβο για φαγητό. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και έξοδος για φαγητό. 

2
η
 ημέρα:  Τρίτη 10/12/2019 07:30 πμ  Πρωινό και αναχώρηση για τα Οχυρά  

Ρούπελ, Λίμνη Κερκίνη και Αμφίπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και έξοδος για 

φαγητό. 

3
η
 ημέρα: Τετάρτη 11/10/2019  09:00 πμ  Πρωινό και αναχώρηση για το 

Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις» και επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο «Κόσμος», 
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ξενάγηση στην πόλη (Αγ. Δημήτριος, Αγ. Σοφία, Λευκός Πύργος, Άνω Πόλη 

Επταπύργιο).  Επιστροφή στο ξενοδοχείο και έξοδος για φαγητό. 

4
η
 ημέρα:   Πέμπτη 12/12/2019   08:00 πμ   Πρωινό και αναχώρηση για Βεργίνα, 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Δίον και μετάβαση στο Λιτόχωρο για 

φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση – ελεύθερος χρόνος και έξοδος για 

φαγητό. 

5
η
 ημέρα:    Παρασκευή 13/12/2019  07:30 πμ  Πρωινό και αναχώρηση για το 

Μουσείο Παλαιοντολογίας Μηλιάς Γρεβενών. Αναχώρηση για Ιωάννινα για 

ξενάγηση και φαγητό. Επιστροφή στην Πάτρα και άφιξη στο χώρο του σχολείου 

 

 Μεταφορά: Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι λεωφορεία, τα 

οποία πρέπει να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το νόμο. 

Προσοχή ..με δυο οδηγούς. Ενημερώνουμε ότι, πριν την αναχώρηση, θα ζητηθεί 

από το τμήμα Τροχαίας να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.  

 Ασφάλεια εκδρομής:  υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

όπως και ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών και θα καλύπτει έξοδα σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 

Υποβολή προσφορών: μέχρι και την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11:00 πμ, στο 

2
ο
 Γ.Ε.Λ. Πάτρας στο γραφείο της  Διευθύντριας, με κλειστή προσφορά στην οποία 

να αναγράφονται τόσο η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) όσο και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μέσω e-mail. 

Με κάθε προσφορά κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου 

ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και αντίγραφο του 

σήματος. Μαζί με την προσφορά κατατίθενται και αντίγραφα άδειας κυκλοφορίας, 

ΚΤΕΟ, φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας και ασφάλειας των οχημάτων. 

Αλλαγές στα οχήματα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές.  

Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 15/10/2019 στις 

12:00 το μεσημέρι  και σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017. 
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