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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
- - - - - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 

 
Ημερομηνία: 04/10/19 
Αρ. Πρ: 894 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗ BENETIA  
(28/11-04/12 με πλοίο) 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ                 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΟΛΗ-Τ.Κ. : ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  -  15235 
Τηλ: 210 8048107 – 8048177 – 8048546 

Fax: 210 8045794 
Email: mail@1gym-vriliss.att.sch.gr 

 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Πάτρα-Βενετία-Μπέργκαμο-Βερόνα- Φλωρεντία 
Πάδοβα (28/11-04/12)  
με πούλμαν και πλοίο 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(ΜΑΘΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) 

20 άτομα (18 μαθητές+2 καθηγητές) 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/Α- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  
 Α) Πολυτελές σύγχρονο κλιματιζόμενο 

τουριστικό λεωφορείο (Euro 5), εφοδιασμένο με 
ζώνες ασφαλείας, δελτίο καταλληλότητας, 
έμπειρο επαγγελματία οδηγό, με όλα τα 
απαραίτητα από τον νόμο έγγραφα, στην 
αποκλειστική διάθεση του σχολείου μας: 
 

 α) 28/11 από το σχολείο μας στο λιμάνι της 
Πάτρας και επιστροφή από το λιμάνι της Πάτρας 
στο σχολείο μας στις 04/12. 

 β) 28-29/11: μεταφορά από Πάτρα σε Βενετία  

 γ) 30/11: μεταφορά στον συνεδριακό χώρο και 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Βενετίας ή/και 
της ευρύτερης περιοχής. 

 δ) 01/12: Συμμετοχή στο συνέδριο Μετακινήσεις 
από Βενετία σε Μπέργκαμο, Βερόνα 
(περιηγήσεις στις 2 πόλεις). 

 ε) 02/12: Συμμετοχή στο συνέδριο Μετακινήσεις 
από Βενετία σε Φλωρεντία και Πάδοβα 
(περιηγήσεις στις πόλεις) 

 στ) 03/12: Περιήγηση στην Βενετία -Μετακίνηση 
από Βενετία προς το λιμάνι της Ανκόνας για 
αναχώρηση 

 Β) Πλοίο: 

 α) Απευθείας Πάτρα- Βενετία με διανυκτέρευση 
στο πλοίο (28/11/19) 

 β) Επιστροφή Βραδινή αναχώρηση απευθείας 
Ανκόνα- Πάτρα (03/12/19)Αφιξη 4/12 
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 Στην προσφορά να περιλαμβάνονται:  όλα τα 
έξοδα του λεωφορείου, είσοδοι πόλεων, διόδια, 
τέλη στάθμευσης λεωφορείου (parking), φόροι 
αεροδρομίων και αποσκευές, καθώς και 
επιβεβαίωση διαθεσιμότητας εισιτηρίων (όχι 
κρατήσεις) από την προτεινόμενη αεροπορική 
εταιρεία για την μετάβαση και επιστροφή της 
παιδαγωγικής ομάδας.  

 Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (από τον χώρο 
του σχολείου έως την επιστροφή στο ίδιο 
σημείο) να υπάρχει συνοδός-ξεναγός 
πιστοποιημένος 
 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ/ΔΙΚΛΙΝΑ/ΤΡΙΚΛΙΝΑ- 
ΠΡΩΙΝΟ Ή ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ)  

Ξενοδοχείο 3*, με τέσσερα (4) πρωινά αμερικάνικου 
τύπου και 4 δείπνα στην Βενετία ή και στην 
ευρύτερη για τέσσερις (3) διανυκτερεύσεις 30/11-
1/12)-2/12 ξενοδοχείο  
Χρειάζονται: 
Τετράκλινα και τρίκλινα για 18 μαθητές 
2 μονόκλινα για καθηγητές 

 Τα δωμάτια να είναι συγκεντρωμένα σε ένα 
κτήριο, στην ίδια πτέρυγα και, ει δυνατόν, 
στον ίδιο όροφο και να υπάρχει προσωπικό 
ασφαλείας 

 Καθηγητές δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση 
μαθητών. Βεβαίωση διαθεσιμότητας 
δωματίων ξενοδοχείων 

 Να επισυναφθεί επιβεβαίωση 
διαθεσιμότητας κλινών (όχι κράτηση 
θέσεων από το επιλεγέν πρακτορείο μετά 
την ανάθεση) 

Διαμονή σε καμπίνες (τετράκλινες για τους μαθητές, 
μονόκλινες ή δίκλινες για τους καθηγητές) 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ, ΓΕΥΜΑΤΑ κ.τ.λ.)) 

Πρόγραμμα 
 

 28/11 από το σχολείο μας στο λιμάνι της Πάτρας 

 28/11: μεταφορά από Πάτρα σε Βενετία  

 29/11 Πλεύση προς Βενετία 

 30/11:μεταφορά στον συνεδριακό χώρο και 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Βενετίας ή/και 
της ευρύτερης περιοχής. 

 01/12:  Μετακινήσεις από Βενετία σε 
Μπέργκαμο, Βερόνα (περιηγήσεις στις 2 πόλεις). 

 02/12: Μετακινήσεις από Βενετία σε Φλωρεντία 
και Πάδοβα (περιηγήσεις στις πόλεις) 

 03/12: Περιήγηση στην Βενετία -Μετακίνηση από 
Βενετία προς το λιμάνι της Ανκόνας για 
αναχώρηση 

 04/12: Επιστροφή από το λιμάνι της Πάτρας στο 
σχολείο μας στις 03/12. 
 

 

 Το οριστικό πρόγραμμα της περιήγησης θα 
καθοριστεί με το επιλεγέν πρακτορείο. 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
(ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) 

• Να διασφαλιστεί η πλήρης 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μαθητών και 
καθηγητών 
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8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

 Να επισυνάπτεται ασφάλιση αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης Διοργανωτή και 
πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων, σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, με 
κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με 
κάλυψη των εξόδων μεταφοράς σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Να 
επισυναφθεί ο σχετικός αναλυτικός πίνακας 
του συμβολαίου ομαδικής και ατομικής 
ασφάλισης όλων των μετακινούμενων 
μαθητών και εκπαιδευτικών 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΝΑΙ 

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τετάρτη, 09/10/2019, 11.00 π.μ. 

 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη, 09/10/2019, 11.30 π.μ. 
 

13 ΡΗΤΡΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Σε περίπτωση αθέτησης όρου/ων της σύμβασης, απαιτείται παρακράτηση του 20% του συμπεφωνημένου ποσού.  

 
14 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ όλων των εισπραχθέντων χρημάτων  

στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές κλπ) 
 

15 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις.  

 Η τελευταία δόση, ύψους 30% του συνολικού ποσού, θα αποδοθεί στο τουριστικό γραφείο  
μετά το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

 Θα δοθούν ατομικές αποδείξεις πληρωμής ανά μαθητή που θα περιλαμβάνουν τη συνολική τιμή και την επιβάρυνση ανά 
μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
16 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. 

 
 

 
                                                                                                                                       Η Διευθύντρια 
 
 
 
 
 
           ΣΥΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι: 
 α) η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη μορφή(όχι με email ή fax) στο σχολείο (εισερχόμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 
και ώρα κατάθεσης) και 
 β) με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση 
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 
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