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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ   

4, ,5 και 6 Απριλίου 2019    
 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λ. Αιδηψού προκηρύσσει  εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για τη διοργάνωση  τριήμερης  εκπαιδευτικής  εκδρομής  της περιβαλλοντικής 

ομάδας  του  Γυμνασίου  Λ. Αιδηψού στην Πάτρα-Μεσολόγγι  , στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραμμάτων  σχολικών δραστηριοτήτων και απευθύνεται στα 

τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές. 

    Στην εκπαιδευτική εκδρομή , που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο  

Πέμπτης –Παρασκευής – Σαββάτου  4 , 5 και 6 Απριλίου 2019 , προβλέπεται να 

συμμετάσχουν 32 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.     
 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής εκδρομής, ορίζεται ως εξής: 

1η ΗΜΕΡΑ Πέμπτη 4 Απριλίου 

07:30 Συγκέντρωση στο Λιμάνι Λ.Αιδηψού , φόρτωση των αποσκευών στο 

Λεωφορείο. 

08:00 Αναχώρηση    με  το Φέρυ-μπώτ. 
Διαδρομή:  Λ. Αιδηψού– Αρκίτσα  με φερυ- μπωτ ,  Ιτέα - Ναύπακτος , Μεσολόγγι – 
Πάτρα.     
10:45 – 11:15  ξεκούραση στην πόλη της Ιτέας. 
12:45 Άφιξη στην Ναύπακτο   
12:45 -14:15  ξεκούραση , φαγητό και περιήγηση στην πόλη της Ναυπάκτου. 
15:00 – 15:30  Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι. 



 
15:45 Άφιξη στο Αιτωλικό στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Φορέα 

Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
16:00 -19:30  Ενημέρωση και παρακολούθηση Βίντεο Παρουσίασης του Εθνικού Πάρκου 

(διάρκεια 20 λεπτών)  

Ξενάγηση στην Λιμνοθάλασσα –Αλυκές – παρατήρηση πουλιών του Εθνικού 
Πάρκου με κιάλια και τηλεσκόπια. 
20:30  Άφιξη στο ξενοδοχείο  στην Πάτρα Τακτοποίηση  ,ξεκούραση. 
22:15  Έξοδος για ομαδικό βραδινό φαγητό . 
 

2η ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 5 Απριλίου 
07:30 -08:30   Πρωινό.  
09:00-10:30  Εκπαιδευτική επίσκεψη  στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Γλαύκου. 
11:00 -12:15 Επίσκεψη στο οινόκαστρο της ACHAIA CLAUSS  
12:30 -14:30 Επίσκεψη στο κέντρο πληροφόρησης το «Σπίτι του Νερού» και 
παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα την βιώσιμη διαχείριση του νερού και 
επίσκεψη στο Κάστρο της Πάτρας. 
14:30-15:30  Μεσημεριανό Φαγητό στην πλατεία ψηλά αλώνια.  
15:30 -18:00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο Ξεκούραση  
18:00 -20:00  Ομαδική Βόλτα  στο κέντρο της Πάτρας. 
22:15  Έξοδος για  ομαδικό βραδινό φαγητό. 
 

3η ΗΜΕΡΑ Σάββατο 6 Απριλίου 
07:30 -08:30   Πρωινό.  
09:00-09:45 Επίσκεψη στο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πάτρας 
09:45   Αναχώρηση για Αιδηψό 
12:00-12:30 Στάση για ξεκούραση στον ισθμό της Κορίνθου. 
14:00-16:30 φαγητό ξεκούραση στο πολυκατάστημα The Mall Athens (Μαρούσι) 
16:30 Αναχώρηση για  Λ. Αιδηψού 
Περαίωση από το Πορθμείο  Αρκίτσας-Αιδηψού  με το τελευταίο δρομολόγιο . 
21:00   Άφιξη στα Λ. Αιδηψού. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
 

1. Μετάβαση και μετακίνηση με Λεωφορείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής για τα  παιδιά και τους συνοδούς 
καθηγητές. 
 

2. Τουριστικό  λεωφορείο (όχι διώροφο) το οποίο θα είναι συνεχώς στη 

διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους( και βραδινές) , (ελεγμένο από το 
ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, 
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, 
έμπειροι οδηγοί κλπ.). 



 
3.. Διαμονή  σε ξενοδοχείο:  

- Δύο ( 2 ) διανυκτερεύσεις  στην Πάτρα Πέμπτη 4  και Παρασκευή 5 Απριλίου σε 

ξενοδοχείο ευπρεπή , κατάλληλο για μαθητές (με προτίμηση στο κέντρο της 

Πάτρας ) , με πρωινό  σε δωμάτια δίκλινα  , τρίκλινα  ή τετράκλινα  με μονά  
κρεβάτια κανονικά και όχι τύπου «ράντσο» για τους μαθητές και  3  μονόκλινα  για 
τους συνοδούς καθηγητές.  

4. Στην συνολική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται  τα εισιτήρια  του 

ferry  boat  για Λεωφορείο, μαθητές , συνοδούς  και τα διόδια των  αυτοκινητο- 
δρόμων. 
 

5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος 
ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 
 

6. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για 

λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας –ματαιωθεί η συμμετοχή του. 
 

7. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης 

των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από 
το Σχολείο. 
 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής 
αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά , με ειδική αναφορά για πιθανότητα 
μειωμένης τιμής σε μαθητές αδέλφια , πολύτεκνων οικογενειών, ανέργων και 
γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.  
Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο και 
υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού 
γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλλουν σε κλειστούς φακέλους 
στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές, το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή 28/02/2019 και ώρα 10:30, που θα περιγράφουν αναλυτικά τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 
Παρασκευή 28/02/2019  και ώρα 11:00  στο Γραφείο του Διευθυντή του 
Γυμνασίου Λ. Αιδηψού. 
 
                                                           Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
               
 
                                                   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  Η.  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 


