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           Δραπετσώνα,  08/11/2021 

           Αρ. Πρωτ : 345 

----- 

1ο ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Ταχ.Δ/νση     : ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 77 
Ταχ.Κώδικας : 186 48 - Δραπετσώνα 

Τηλέφωνο     :  210 4622770 

FAX                 :  210 4615005 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την 
πολυήμερη εκδρομή του 1ου ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ στην ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456) 13/02/2020 

Το 1ο Γενικό Λύκειο Δραπετσώνας, στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων, προτίθεται να 
πραγματοποιήσει 5ήμερη εκδρομή των μαθητών και μαθητριών της Γ' Λυκείου στη Δυτική Ελλάδα 
στο χρονικό διάστημα 08/12/2021 έως και 12/12/2021. 

 
Ο προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών είναι (περίπου) 30 μαθητές/τριες 
και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της εκδρομής). Για το λόγο αυτό 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εγγράφως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, και 
πάντως με κλειστό φάκελο (όχι με e-mail ή fax), ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ στο γραφείο του 
Διευθυντή του σχολείου έως και την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 12.00. 
 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
 

1. Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου και επιστροφή εκεί με πούλμαν. 
2. Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων 
(επίσημη κατηγοριοποίηση από τον ΕΟΤ), στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και των 
Ιωαννίνων (σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 χλμ.) με πρωινό και δείπνο εντός του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος (ημιδιατροφή - μπουφέ). Η κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά και τα στοιχεία του ξενοδοχείου, καθώς και επιβεβαίωση της σχετικής κράτησης. 
3. Η διαμονή των μαθητών/-τριών σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια ενώ των καθηγητών σε 
μονόκλινα. 
4. Πολυτελές πούλμαν με πρόσφατο τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έμπειρο οδηγό, σύμφωνα με την 
28933/Γ2/23-03-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα είναι στην αποκλειστική 
διάθεση του σχολείου για την υλοποίηση του προγράμματος (και για τις βραδινές εξόδους), 
όπως επίσης και για κάθε πιθανή μετακίνηση που θα προκύψει εκτάκτως εξαιτίας αναγκαίων 
αλλαγών στο πρόγραμμα.  



5. Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει : Αρχαία Δωδώνη, Ζαγοροχώρια ή Μέτσοβο 
(και χιονοδρομικό κέντρο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), Κάστρο Ιωαννίνων, Σπήλαιο 
Ιωαννίνων (Πέραμα), Νησάκι Αλή Πασά στη Λίμνη Παμβώτιδα και Μουσείο Αλή Πασά, 
Μπουραζάνι, Καλάβρυτα (διαδρομή με οδοντωτό), Αρχαία Ολυμπία, Πύργο, Μετέωρα, Τρίκαλα. 
6. Για την ασφάλεια της διαμονής και μετακίνησης το σχολείο πριν την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου καθώς 
και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των τουριστικών λεωφορείων. 
7. Ασφάλεια ταξιδιού σε ισχύ (ταξιδιωτική ασφάλιση συμμετεχόντων στην εκδρομή και 
ασφάλεια αστικής ευθύνης). 
8. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του γραφείου σε ισχύ. 
9. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από το πρακτορείο ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
10. Επιστροφή χρημάτων σε μαθητές σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας 
ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή τους. Να συμπεριλαμβάνονται καλύψεις και για τη νόσο 
coνίd-19. 
11. Υπεύθυνος του πρακτορείου να συμμετέχει στην εκδρομή. 
12. Οι εκπρόσωποι του τουριστικού γραφείου πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν όλες τις από 
το νόμο προϋποθέσεις περί προστασίας από cονίd – 19, (πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού 
ή προσκόμιση αρνητικών rapid tests). 
13. Η προκαταβολή θα δοθεί μια εβδομάδα πριν από την αναχώρηση. 
14. Θα γίνει παρακράτηση του 25% του συνολικού ποσού ως εγγύηση, το οποίο θα αποδοθεί 
την επομένη της επιστροφής εφόσον δεν υπάρχουν απαιτήσεις από αντισυμβατική συμπεριφο-
ρά. 
15. Εγγυητική επιστολή τραπέζης για συμμετοχή στο διαγωνισμό το ποσό των 300 Ευρώ. 
 

Οι προσφορές που δεν θα έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν. Οι 
προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια ημέρα ενώπιον επιτροπής 
καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Θα πρέπει 
να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά μαθητή 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). Στα κριτήρια επιλογής της επιτροπής, θα 
συνεκτιμηθούν πέραν της τιμής και η ποιότητα / ασφάλεια των προτεινόμενων ξενοδοχείων, η 
εμπειρία και η αξιοπιστία του διοργανωτή καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες που 
συντελούν στην επιτυχή διοργάνωση και υλοποίηση της εκδρομής. Η επιτροπή δεν υποχρεούται 
να επιλέξει εκείνο το τουριστικό γραφείο που μειοδοτεί. 

Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου της οικονομικής προσφοράς ( βεβαίωση 
διαθεσιμότητας δωματίων από το προτεινόμενο ξενοδοχείο κλπ.) αποτελεί επαρκή λόγο 
απόρριψης του υποψηφίου αναδόχου. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε έντυπη μορφή στο 
σχολείο. Θα ληφθούν υπόψη μόνο όσες προσφορές πληρούν απολύτως τις ως άνω 
προδιαγραφές. 

 

Ο Αν Διευθυντής  

 

Καγκελάρης Ιωάννης 


