
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

           & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

        ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
        Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Λ.Τ. ΡΙΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση : 
Ριόλος 
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  Πληροφορίες:  Πάρχας Γεώργιος   
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e-mail :  mail@gym-riolou.ach.sch.gr

Ριόλος: 25-11-2016 

Αριθμ.Πρωτ:  492

Προς:    Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 

Κοιν:   Γραφεία Γενικού Τουρισμού

ΘΕΜΑ:  «  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  » 

Το Λύκειο Ριόλου Αχαΐας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών μετακινήσεων, προτίθεται να 
πραγματοποιήσει εκπαιδευτική πενθήμερη εκδρομή των μαθητών της  Γ΄Λυκείου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
που αναφέρονται παρακάτω. Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές 
προσφορές στο γραφείο του Λυκείου ως και την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00. Οι 
προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο γραφείο του 
Διευθυντή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 06/02/2017 και ώρα 08:00 από Λύκειο Ριόλου 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 10/02/2017 και ώρα 21:00 στο Λύκειο Ριόλου 

ΑΡΙΘΜ.  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 21 μαθητές / 2  συνοδοί καθηγητές 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ, 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Τουριστικό Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να πληροί τους, από το 
Νόμο, προβλεπόμενους όρους ασφαλείας ( ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό 
τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά παλαιότητας, κ.α.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Δίκλινα ή Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και ένα δίκλινο για τους 
συνοδούς καθηγητές, με πρωινό, σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω 
(Πιστοποιημένο από τον ΕΟΤ). Με την προσφορά θα αποσταλεί και το 
όνομα του ή των ξενοδοχείων. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δευτέρα 06/02/2017 

     08:00    Αναχώρηση από Λύκειο Ριόλου. 
     14:00     Άφιξη στη Βεργίνα επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και  

 στάση για φαγητό, μετά από στάσεις στην Αμφιλοχία και τα 
 Ιωάννινα για ξεκούραση 

18:00     Άφιξη στη Θεσσαλονίκη-Εγκατάσταση – Ξεκούραση     
20:00    Περίπατος στο κέντρο της πόλης. 
22:00     Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Τρίτη  07/02/2017 

      07:30     Πρωινό στο ξενοδοχείο 
      09:00     Περίπατος στη πόλη – Επίσκεψη Βυζαντινού Μουσείου 

  Μεσημεριανό φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
19:00    Περίπατος στο κέντρο της πόλης  
22:00    Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Ξεκούραση 

Τετάρτη  08/02/2017 

      07:30     Πρωινό στο ξενοδοχείο 
      09:00     Επίσκεψη στο τεχνολογικό Πάρκο (ΝΟΕΣΙΣ) 

 Επίσκεψη στο Εμπορικό κέντρο και επιστροφή στο 
  Ξενοδοχείο 

19:00    Περίπατος στο κέντρο της πόλης 
22:00    Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

Πέμπτη  09/02/2017 

      07:30     Πρωινό στο ξενοδοχείο 
   10:00     Περιήγηση στη πόλη και ξενάγηση σε 

  ιστορικά-θρησκευτικά μνημεία ( Αγ. Δημήτριος, Κάστρα, 
  Λευκός Πύργος, Γεντί Κουλέ) 

16:00    Επιστροφή στο ξενοδοχείο        
19:00    Περίπατος στο κέντρο της πόλης 
22:00    Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Παρασκευή  10/02/2017 

      07:30     Πρωινό στο ξενοδοχείο 
      10:00     Αναχώρηση για Ριόλο με ενδιάμεσες στάσεις Ιωάννινα και 

  Αμφιλοχία για ξεκούραση και πρόχειρο φαγητό 
       21:00   Άφιξη στο Λύκειο Ριόλου 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Στην κλειστή προσφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πρέπει να συμπεριλάβουν:
Α. Το συνολικό κόστος της εκδρομής με Φ.Π.Α. χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
Β. Το κόστος ανά μαθητή 
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση για την καταλληλότητα των λεωφορείων και επικυρωμένο  

αντίγραφο ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ καθώς  
και αντίστοιχο αντίγραφο. 

Δ. Βεβαίωση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή,  
όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-11-2011 Απόφασης του  
ΥΠΑΙΘΠΑ (ΦΕΚ2769/Β) καθώς και ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών 
που θα καλύπτει ιατροφαρμακευτικά έξοδα καθώς και μεταφορά τους σε  
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 

2. Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το γραφείο διαθέτει
βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η 
οποία και βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου ( έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια,
πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, παλαιότητα, κ.α) 

4. Τα δωμάτια των μαθητών αλλά και των συνοδών καθηγητών θα βρίσκονται όλα στην
ίδια πτέρυγα του ξενοδοχείου ( όχι σε υπόγεια ή μπαγκαλόους) 

5. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής,
σύμφωνα με το πρόγραμμα αλλά και στην περίπτωση τροποποιήσεων του, την ευθύνη των 
οποίων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συνοδοί καθηγητές. 

 Ο 
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΡΧΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 




