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Για  την µονοήµερη εκδροµή της Α’ Λυκείου του σχολείου µας, που θα 
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 21/02/2014 στην Πάτρα, ζητούµε ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
προσφορές από τα τουριστικά γραφεία µέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14/02/2014 και 
ώρα 12:00 στα γραφεία του σχολείου µας. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ: 
 
7.30 Αναχώρηση από το µώλο της Ιτέας 
10.00 Άφιξη στην Πάτρα, στην Ποτοποιεία Vantana (14ο χιλ. εθνικής οδού Πατρών – 
Τριπόλεως),  όπου θα ξεναγηθούµε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπου 
παρασκευάζεται το τοπικό ηδύποτο, «τεντούρα». 
12.30 Επίσκεψη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. 
14.30 Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. 
18.00 Αποχώρηση από την Πάτρα 
19.00 Στάση στο λιµάνι της Ναυπάκτου 
21.30 Άφιξη στην Ιτέα 
  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ:  
Τα λεωφορεία πρέπει: 

Να πληρούν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις κυκλοφορίας. Τρεις τουλάχιστον  
ηµέρες πριν την εκδροµή να προσκοµισθούν στη ∆ιεύθυνση του σχολείου 
ασφαλιστήρια συµβόλαια των λεωφορείων, φωτοτυπίες από τις άδειες 
κυκλοφορίας, όπου και φαίνεται υποχρεωτικά αν υπάρχει σχετικός έλεγχος 
από τα ΚΤΕΟ. 
Επίσης τα λεωφορεία να είναι στην διάθεση των µαθητών καθ’ όλη την 
διάρκεια της ηµέρας, στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις. 



 Απαραίτητη η ασφάλεια αστικής ευθύνης του διοργανωτή. 
            Να υπάρχει οµαδική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη για όλους τους µαθητές και τους συνοδούς καθηγητές. 
 
  Από την συνολική αξία της εκδροµής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση 
ακριβούς εκτέλεσής της και θα αποδοθεί µετά την επιστροφή του σχολείου από την 
εκδροµή. 

 Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ασφαλέστερη οργάνωση, 
έχοντας προσιτές και συµφέρουσες τιµές. 

 Οι µαθητές της Α΄ Λυκείου που θα συµµετέχουν στην εκδροµή είναι 55 και τρεις 
καθηγητές συνοδοί (ένας αρχηγός και δύο συνοδοί). 

 Στον φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του  
γραφείου γενικού τουρισµού του ενδιαφεροµένου (ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη 
άδεια παρεχόµενων υπηρεσιών). 

 Να υπάρχει προσφορά µειωµένων τιµών για κάποιους ασθενέστερους οικονοµικά 
µαθητές.  

Σηµειώνουµε ότι: 
 i) Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόµος, ενώπιον επιτροπής 

καθηγητών και    αντιπροσώπων των µαθητών.  
ii) Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική τιµή της εκδροµής και η επιβάρυνση ανά 
µαθητή. 

 
 
                   Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 
                           Γεώργιος Πλακιάς 
  
 


