
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «ESCAPE: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την 
ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών»   

 
Η Διεύθυνση του 8ου Λυκείου Πάτρας καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να 
υποβάλουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι την Τετάρτη 10/12/2014 και ώρα 
10:30, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο (σύμφωνα με την ΥΑ 129287/Γ2/10.12.2011 ΦΕΚ 
2769 Β 02/12/2011) για τη διοργάνωση μετακίνησης με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Μετακίνηση 16-20 ατόμων, 2 εκπαιδευτικών και 14-18 μαθητών (15-16 ετών), από το αεροδρόμιο 
«Ελ. Βενιζέλος» και μέχρι το αεροδρόμιο της πόλης του Μιλάνο της Ιταλίας τη Τρίτη 17/03/2015 
και επιστροφή στην Αθήνα το Σάββατο 21/03/2015.  

2. Μεταφορά των παραπάνω ατόμων από την Πάτρα (έδρα Σχολείου) προς το αεροδρόμιο «Ελ. 
Βενιζέλος» και επιστροφή, στις παραπάνω ημερομηνίες. 

3. Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους αναλυτικά. 
4. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται οι αεροπορικές εταιρείες και οι ακριβείς ώρες πτήσεων που 

θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης το πλήθος και οι προδιαγραφές βάρους και διαστάσεων 
αποσκευών και χειραποσκευής ανά άτομο.  

5. Στην προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν: ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, 
πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους 
συμμετέχοντες, το συνολικό κόστος και το κόστος/άτομο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

6. Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα καταθέτει 
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει α) ότι κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας 
(βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου) και β) 
ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.  

7. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και σε κάθε περίπτωση εντός των προαναφερθέντων χρονικών περιθωρίων.  

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες όπως και με ποιοτικές διαφοροποιήσεις (ώρες πτήσεων, εταιρεία κλπ.). 
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση, εφόσον δεν συμπληρωθεί ο 
απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/12/2014  και ώρα 11:00 στο 
γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. 

          Ο Διευθυντής     

 

  

        Δημήτριος Αθανασόπουλος 
             Πληροφορικός 

Ταχ. Δ/νση      :  Αλοννήσου 109 
Ταχ. Κωδ.         :  26334 
Πληροφορίες    :  Δ. Αθανασόπουλος  
Τηλέφωνο         :  2610323184 
Fax                     :  2610328168 
e-mail              :  8lyk-patras@sch.gr 
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8ο Γενικό Λύκειο Πατρών 

 
Π ά τ ρ α :  0 2 / 1 2 / 2 0 1 4  
Α ρ ι θ μ .  Π ρ ω τ . :  1 2 6 3  
 
 


