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                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                  ΠΑΤΡΑ, 9 Δεκεμβρίου 2022  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ                    

         Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ.      

              
        5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ                                  

              

 

Δ/νση               : Μαραγκοπούλου 2 & Καλαβρύτων 

 

Ταχ. Κώδικας : 263. 35 

 

Τηλέφωνα       : 2610.223073, 2610.223259 

 

Fax           : 2610.223073                       

                         

e-mail              : mail@5lyk-patras.ach.sch.gr        

       

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 

σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από τo 

Μόναχο, Γερμανία του 5ου ΓΕΛ Πατρών . 

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μόναχο 

της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, το χώρο του Νταχάου την 20-03-2023 με 45 μαθητές και 4 συνοδούς 

καθηγητές. Αναχώρηση 18/3/2023, άφιξη 24/3/2023. 

 Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση του 5ου ΓΕΛ, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ενδιαφέρονται, να  καταθέσουν στο γραφείο  του Δ/ντή του σχολείου, κλειστή έντυπη 

προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής με τα κάτωθι στοιχεία,  μέχρι την Τετάρτη 

14/12/2022 και ώρα 10:30 π.μ. 

Μετακίνηση: Σάββατο 18-03-2023 από Πάτρα σε Αγκόνα, με πλοίο της γραμμής Πάτρα- 

Ιταλία.  

Άφιξη: την Παρασκευή 24-03-2023 με πλοίο της γραμμής Ιταλία-Πάτρα, από Αγκόνα και 

μετάβαση στο λιμάνι της Πάτρας . 

 

 Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, επιθυμούμε να έχουμε στη διάθεση μας λεωφορείο για την 

πραγματοποίηση επισκέψεων – ξεναγήσεων σε  ΒΕΡΟΝΑ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΜΟΝΑΧΟ-

ΜΠΟΛΟΝΙΑ (ή άλλες προτάσεις του πρακτορείου). 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 
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 Ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκδρομής 

Σάββατο 18 Μαρτίου: ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΙΟΝΙΟ & ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΑΓΚΟΝΑ. Συγκέντρωση στο σχολείο. 

Τακτοποίηση των αποσκευών στο λεωφορείο και αναχώρηση για το λιμάνι. Έλεγχος, επιβίβαση στο πλοίο 

τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους. Διανυκτέρευση στο πλοίο. 

 

Κυριακή 19 Μαρτίου: ΑΓΚΟΝΑ–ΒΕΡΟΝΑ. Κατάπλους στο λιμάνι της Αγκόνας 

αποβίβαση και αναχώρηση για την Βερόνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη σε ξενοδοχείο στην περιοχή της 

Βερόνας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Δευτέρα 20 Μαρτίου: ΒΕΡΌΝΑ- ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΜΟΝΑΧΟ.  

Πρωινό και  αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βερόνας. 

Αναχώρηση με προορισμό την πόλη Ίνσμπρουκ στην Αυστρία για βόλτα και φωτογραφίες ανάλογα με το 

διαθέσιμο χρόνο, αναχώρηση  με προορισμό το Μόναχο για  δείπνο και διανυκτέρευση.   

 

Τρίτη 21 Μαρτίου: ΜΟΝΑΧΟ.  

Πρωινό και επίσκεψη στο Νταχάου, στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος όπου θα ξεναγηθούμε. Στην 

συνέχεια ξενάγηση στην πόλη του Μονάχου (Επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα, στην Παλαιά Πινακοθήκη, 

στην Allianz Arena, στο μουσείο της BMW). Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο.  Επιστροφή ξενοδοχείο 

Δείπνο.   

 

Τετάρτη 22 Μαρτίου: ΜΟΝΑΧΟ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ.  

Επίσκεψη στο Γερμανικό Σχολείο του Μονάχου. Περιήγηση στο Μόναχο για φωτογραφίες και αναχώρηση 

για την Μπολόνια. Άφιξη, ξενάγηση-περιήγηση ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου: ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΓΚΟΝΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος διαθέσιμος για βόλτα στην πόλη και φωτογραφίες. Αναχώρηση 

για Αγκόνα. Άφιξη στο λιμάνι, έλεγχος, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 

Διανυκτέρευση στο πλοίο. 

 

Παρασκευή 24 Μαρτίου : ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ & ΙΟΝΙΟ – ΠΑΤΡΑ. Κατάπλους στο λιμάνι της 

Πάτρας, αποβίβαση και μεταφορά στο σχολείο. 
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ΔΙΑΜΟΝΗ: Η διαμονή πρέπει να είναι σε ξενοδοχεία 3* και άνω σε τρίκλινα ή τετράκλινα 

δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα ξενοδοχεία να 

παρέχουν πρωινό σε μπουφέ κοινό με όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου και ημιδιατροφή. 

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

ονομαστικά τα ξενοδοχεία, την ακριβή τοποθεσία και την απόσταση από το κέντρο των πόλεων. 

Τα ξενοδοχεία να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή (θέρμανση, 

ζεστό νερό κ.λπ.) και να έχουν καλές αξιολογήσεις σε μηχανές αναζήτησης τύπου hotels.com, 

booking.com, trivago.gr κλπ. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων να είναι στη διάθεση 

του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή μας. 

ΞΕΝΑΓΟΣ: Σε όλη την διάρκεια της εκδρομής θα συνοδευόμαστε από έμπειρο συνοδό-ξεναγό με 

γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις για τις τοποθεσίες από τις 

οποίες περνάμε, ο οποίος θα μεταδίδει αυτές τις γνώσεις από το μικρόφωνο του λεωφορείου. 

 Το γραφείο επιθυμούμε να καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης του ξεναγού, που θα 

προτείνει το γραφείο με τη δική μας σύμφωνη γνώμη. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Ας γίνει προσφορά και για δεύτερο οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού, και θα αξιολογηθεί η πρόταση από την επιτροπή του σχολείου.   

 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ. 

 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.Δ. 

339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική-επαγγελματική ευθύνη. Υποχρεούται πριν 

την τελική κατακύρωση της εκδρομής, να καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ. Στη συνέχεια το 

σχολείο θα διασταυρώσει μέσω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα 

γίνει η τελική κατακύρωση στο γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το 

ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο. 

Ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ΔΔΕ συνιστά και την Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής 

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

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

 

 Ελάχιστες προϋποθέσεις 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά και οι χώροι διαμονής θα πρέπει να 

πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές. 

 Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον 

• Άριστη εσωτερική, εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση του οχήματος, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ. 

• Κλιματισμό. 

• Μικροφωνική εγκατάσταση. 
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• 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. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου κατά τη διάρκεια της εκδρομής 

να γίνει άμεση αντικατάστασή του από άλλο, πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να 

τηρηθεί το πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων. 

Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο για μετακίνηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

 

 Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον. 

• 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 τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια με κανονικά-

ομοιόμορφα κρεβάτια. Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) δεν είναι αποδεκτά. Θα προβλεφθεί πρωινό 

και δείπνο στα ξενοδοχεία. Η διαμονή των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια 

τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο καράβι. Να ληφθεί πρόνοια για την διατροφή των συνοδών στο 

καράβι. 

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.  

 

Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού 

των μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας( δυσμενών καιρικών 

συνθηκών, απεργιών , κλείσιμο συνόρων κτλ.) χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού γραφείου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 06 

Δεκεμβρίου 2022 (ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.), στο σχολείο και στο γραφείο του 

Διευθυντή. 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, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού δεν θα δεχτούμε καμία 

οικονομική προσφορά. 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της    Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του ΦΕΚ 

681 τΒ/2017 

Η τελική επιλογή των διαθέσιμων προσφορών θα γίνει 06/12/2022 ώρα 11:00 π.μ. στο 

γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. 

 

 

Ο Διευθυντής  


	Ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκδρομής

