
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

 

Στο πλαίσιο του ΦΕΚ 2769/2-12-2011 (Εκδρομές - μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών 

σχολείων), διοργανώνεται τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών της Α' τάξης του Σχολείου 

μας, στην Αθήνα για το χρονικό διάστημα από Κυριακή 5/5/2019 έως Τρίτη 7/5/2019. 

 

 

 Στην εκδρομή, η οποία θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί, θα συμμετάσχουν 14 

μαθητές ( αγόρια) και 3 συνοδοί καθηγητές. 

 Α. Πρόγραμμα της εκδρομής: 

  ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΎ 2019 
10:00 π.μ  Αναχώρηση από Βόνιτσα 

16:00 μ.μ  Άφιξη στην Αθήνα - Γεύμα 

17:00  Άφιξη στο Ξενοδοχείο - Ξεκούραση 

19:00 Θεατρική Παράσταση - Δείπνο 

 

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ 2019 
09:30 π.μ   Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 

12:00 μ.μ   Περιήγηση στο Βράχο της Ακρόπολης 

15:00 μ.μ,  Γεύμα στο Μοναστηράκι  

18:00 μ.μ, Επίσκεψη στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων 

21:30 μ.μ, Δείπνο 

 

 ΤΡΙΤΗ  7 ΜΑΪΟΥ 2019 
10:00 π.μ   Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 

14:00 μ.μ   Επίσκεψη στο Μουσείο Σχολικής Ζωής 

16:00 μ.μ   Αναχώρηση για Βόνιτσα 

22:00 μ.μ   Άφιξη στη Βόνιτσας 

 

 

 

 Β. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:  

 

       ► Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 43 θέσεων (40 μαθητές και 3 συνοδοί 

καθηγητές) 

 

1) Η διαμονή των μαθητών θα γίνει στην Αθήνα 

2)  Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο.  

3)  Όλα τα μέλη της εκδρομής θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο και δεν θα επιτραπεί ο χωρισμός 

τους σε δυο ξενοδοχεία ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι δίπλα. 

4)  Τα ξενοδοχείο το οποίο θα προταθεί θα πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά.  

 

5)  Επτά μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 

φέρει ΓΡΑΠΤΉ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό 

δωματίων { 3 μονόκλινα (για τους συνοδούς καθηγητές) και δίκλινα, τρίκλινα, (για τους 

μαθητές)} τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

6)  Μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση να έχουμε τους αριθμούς των δωματίων του 



ξενοδοχείου ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών.(Να ξέρει ο κάθε μαθητής το δωμάτιο 

που θα μείνει).  

7)  Αν δεν ικανοποιηθούν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (5 και 6) της παρούσης 

προκήρυξης θα κλιθεί ο αμέσως επόμενος μειοδότης.  

8)  Το τουριστικό γραφείο, μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο σχολείο για να 

αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραιτήτως υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

9)  Πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως στο λεωφορείο το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 Ν.711/77 

δελτίο απογραφής και το δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ καθώς επίσης να 

διαθέτει κλιματισμό , μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας 

και να πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας 

10) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.  

11) Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς 

εκτέλεσής της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.  

12) Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής καθώς και το κόστος ανά 

μαθητή μαζί με το Φ.Π.Α.  

13) Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά, ποιοτικά, 

ασφάλειας και φερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου. Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη η 

παλαιότητα του λεωφορείου.  

 

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή, μέχρι την 

Τετάρτη  17 Απριλίου 2019, 12:00 το μεσημέρι, που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα 

στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη “Προσφορά για την τριήμερη εκδρομή  του 

Γενικού Λυκείου Βόνιτσας”. Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν ενώπιον της 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του σχολείου, την Τετάρτη  17 Απριλίου 2019 και ώρα 

12:30. Διευκρινίζεται ότι δε θα γίνουν δεκτές αντιπροσφορές μετά την αποσφράγιση των 

προσφορών.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

 

 

                                                                                                                         Ο Διευθυντής 

Γκουμούδης Αθανάσιος 


