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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 

σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών προς και από την Φλωρεντία (Ιταλία) του Προτύπου ΓΕ.Λ. 

Πατρών 

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη – 
στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων - στη Φλωρεντία της Ιταλίας, το διάστημα 
29 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023 (ή ανάλογες ημερομηνίες που να περιλαμβάνουν 
οπωσδήποτε το Σάββατο 1η Απριλίου και την Κυριακή 2 Απριλίου 2023) με 54 
μαθητές/τριες και 4 συνοδούς καθηγητές.  
Γι’ αυτό το σκοπό καλούμε τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται να 
υποβάλλουν έντυπες προσφορές για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης με 
τα κάτωθι στοιχεία:  
 
Αναχώρηση την Τέταρτη 29 Μαρτίου 2023 από ΠΑΤΡΑ προς ΑΘΗΝΑ με 
λεωφορείο για το αεροδρόμιο ‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’. Πτήση από Αθήνα προς 
Φλωρεντία ή άλλο αεροδρόμιο πρόσφορο ως προς την τιμή, την απόσταση και τη 
διαθεσιμότητα, και μεταφορά από αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Επιστροφή 
αντίστροφα προς Πάτρα την Κυριακή 2 Απριλίου 2022 (θα επιλεγεί η ημερομηνία 
αναχώρησης και επιστροφής ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πτήσεων και 
την ώρα επιστροφής. Υπενθυμίζουμε πως στις ημερομηνίες πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε το Σάββατο 1η Απριλίου και η Κυριακή 2 
Απριλίου 2023).  
Επιπρόσθετα, επιθυμούμε την πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής στη Σιένα 
και το Σαν Τζιμινιάνο. 
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής και της παραμονής μας στο εξωτερικό, επιθυμούμε να 
έχουμε λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις, στις οποίες να περιλαμβάνονται 
και τυχόν μετακινήσεις και εντός της πόλης. 
 
Παρακαλούμε στην προσφορά να περιλαμβάνονται ξενοδοχεία κεντρικά, τουλάχιστον 
3 αστέρων, με πρωινό, αλλά και δυνατότητα ημιδιατροφής (να δοθεί ξεχωριστή 
προσφορά αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα). Απαραίτητη είναι η αναφορά στην 
ονομασία του Ξενοδοχείου και τον τύπο του πρωινού. Η διαμονή να γίνει σε δίκλινα 
και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές με κανονικά κρεβάτια (ράντζα δεν είναι 
αποδεκτά) και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Αν υπάρχει επιβάρυνση για 
δίκλινο (περίπτωση συνειδητής επιλογής από μαθητές) να καθορίζεται ρητά. Τα 
δωμάτια να μην έχουν πρόσβαση σε αφύλακτο ακάλυπτο χώρο, τα δε δωμάτια των 
συνοδών να βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στα δωμάτια των μαθητών. Τα 
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ξενοδοχεία να έχουν καλές αξιολογήσεις σε μηχανές αναζήτησης (τύπου hotels.com, 
booking.com, trivago.gr, κλπ). 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση σχετικά με τη μετακίνηση θα εξεταστεί και, αν είναι 

οικονομικά συμφέρουσα, θα προτιμηθεί. 

2. Μεταφορά: Όπου απαιτούνται μετακινήσεις, θα γίνονται μ' ένα λεωφορείο 

το οποίο χρειάζεται να πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. Το λεωφορείο οφείλει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, αναφορά 

παλαιότητας, κ.α.). Να είναι σε άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση. Να 

διαθέτει κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση και επαρκή χώρο για αποθήκευση 

αποσκευών. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου κατά τη διάρκεια 

της εκδρομής, να γίνει άμεση αντικατάστασή του από άλλο πιστοποιημένο από 

τους αρμόδιους φορείς λεωφορείο ώστε να τηρηθεί το πρόγραμμα της εκδρομής. 

3. Αρχηγός-Ξεναγήσεις: Στη συνολική τιμή του ταξιδιού θα συμπεριλαμβάνεται 

Αρχηγός της εκδρομής από το πρακτορείο και η δυνατότητα διάθεσης ξεναγού. 

4. Ασφάλεια Εκδρομής: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών, η 

οποία να καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Επίσης, να 

συμπεριληφθεί ασφάλεια σχετική με το ενδεχόμενο νόσησης από COVID-19. 
5. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 

6. Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής: 

-  Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους. 

- Η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση 

στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

απεργίες, εκλογές, έκτακτα υγειονομικά μέτρα κ.λπ.) με αλλαγή ημερομηνιών ή με 

επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.   

7. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με 

την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία. Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα 

ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 

8. Με την προσφορά, να κατατεθεί και Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο που θα 

χρησιμοποιηθεί διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και θα είναι σε ισχύ την 

περίοδο πραγματοποίησης της μετακίνησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο, μέχρι 
την 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ.), στο σχολείο και στο 
γραφείο της Διευθύντριας. Η προσφορά θα περιλαμβάνει: τη συνολική τιμή του 
οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση. Οι παραπάνω τιμές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο ταξιδιού 
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ. Πέραν της ημερομηνίας και 
της ώρας λήξης του διαγωνισμού δεν θα δεχτούμε καμία οικονομική προσφορά. 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Τετάρτη 7/12/2022 και 

ώρα  12:00 μ.μ στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου από επιτροπή που θα 
αποτελείται από τη Διευθύντρια και εκπροσώπους των καθηγητών, των 
μαθητών/τριών και των γονέων. 

 
        Η Διευθύντρια 
 
 
 
       Δρ. Μαρία – Ροζίτα  Τσελεπή 
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