
ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκδρομής 

Γενικού Λυκείου Δάφνης» 

 

                                     ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
            Το σχολείο μας οργανώνει τετραήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα Ιωάννινα. 
Για τον σκοπό αυτό η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Δάφνης καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά (ηλεκτρονική ή με FAX) για την διοργάνωση της εκδρομής με τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Ημερομηνία εκδρομής από 28-2-2017 έως 3-3-2017. 

2. Προορισμός Ιωάννινα με μία(1) ημερήσια στο Μέτσοβο. 

3. Αριθμός συμμετεχόντων (11) μαθητές και (2) συνοδοί καθηγητές  

4. Μεταφορικά μέσα: λεωφορείο για μετακίνηση από Δάφνη-Ιωάννινα / Ιωάννινα-Μέτσοβο/Ιωάννινα-

Δάφνη. 

5. Διαμονή σε ξενοδοχείο όχι λιγότερο των 3 αστέρων (***) με πρωινό σε κεντρικό σημείο της πόλης. 

Απαραίτητη η αναφορά του ονόματος και της διεύθυνσης του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια (3) τρίκλινα, (1) 

δίκλινο για τους μαθητές και (2) μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές 

6. Δεν ενδιαφερόμαστε για ξεναγό και για προ-κράτηση εισιτηρίων σε Μουσεία. 

 
Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές καταλληλότητας (να μας 

αποσταλούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή: 

 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας 

 Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας 

 Δελτίο Ελέγχου ΚΤΕΟ 

 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των συμμετεχόντων που θα 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 15-12-2016 , ώρα 13.00. 
 
 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:  
 

1. Τη συνολική τιμή του ταξιδίου καθώς και την ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή καθώς και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση 

ασθένειας ή ατυχήματος για την διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής. 

3. Υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο να είναι 

σε ισχύ.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ   Π.&Δ.   ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ  

----- 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 

 

Δάφνη, 28-11-2016             

Αρ. Πρωτ.:148 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μπουσιούτης Ιωάννης 

Ταχ. Δ/νση:  Δάφνη Καλαβρύτων, 25004 

Τηλ. / Fax.:                 26920 - 71342 

e-mail  : mail@lyk-dafnis.ach.sch.gr 

ΠΡΟΣ:  

 Πρακτορεία Ταξιδίων 
 
 
ΚΟΙΝ:   Διεύθυνση  Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
 
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε συνδυασμό με την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
                                                   
 
 
 
                                                                                                                                  Ο Διευθυντής 
 
                                                                                                                           ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 


