
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ»   
 

Η Διεύθυνση του 8ου Λυκείου Πάτρας καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, 
να υποβάλουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι την Τετάρτη 21-12-2016 και 
ώρα 11:00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο (σύμφωνα με την ΥΑ 
129287/Γ2/10.12.2011 ΦΕΚ 2769 Β 02/12/2011) για τη διοργάνωση πενθήμερης εκδρομής 
με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Μετακίνηση 110 (±5) μαθητών και 5 εκπαιδευτικών (από το 8ο ΓΕΛ Πάτρας  με προορισμό 
τα Ιωάννινα ή τη Θεσσαλονίκη ή το Βόλο, από το χώρο του Σχολείου τη Δευτέρα 
06/03/2017 και επιστροφή στο Σχολείο  την Παρασκευή 10/03/2017, τέσσερις (4) 
διανυκτερεύσεις.  

2. Μετακίνηση μέσω της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. 
3. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για τα Ιωάννινα και το Βόλο ή 

μέχρι 5χλμ από το κέντρο της πόλης για τη Θες/νίκη, να είναι Α’, Β’ ή Γ’ κατηγορίας, τα 
δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα με παροχή πρωινού. 

4. Για την περίπτωση των Ιωαννίνων θα πρέπει να παρέχεται και ημερήσια εκδρομή στην 
Καστοριά και στο Μέτσοβο. Για την περίπτωση του  Βόλου ημερήσια στα Τρίκαλα και τη 
Μακρυνίτσα ενώ για τη Θεσσαλονίκη στο οχυρό Ρούπελ και τη Βεργίνα στην επιστροφή. 
Επιπλέον μετακινήσεις και επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
θα συνταχθεί.  

5. Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους αναλυτικά. 
6. Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδίου) θα προσφέρει γραπτώς δωρεάν εισιτήρια για τους 

οικονομικά αδυνατούντες μαθητές.  
7. Στην προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν: ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, 

πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους 
συμμετέχοντες.  

8. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με ασφαλή λεωφορεία, τα οποία θα πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή: Φωτοτυπία 
άδειας κυκλοφορίας, φωτοτυπία του ασφαλιστηρίου, φωτοτυπία του δελτίου 
καταλληλότητας, δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ, υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο 
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

9. Η προσφορά θα αφορά στο συνολικό κόστος της εκδρομής (μετακινήσεις, διαμονή, πρωινό 
στο ξενοδοχείο, διόδια, ΦΠΑ, κ.λπ.) και θα αφορά ξενοδοχεία και των τριών 
προαναφερθεισών κατηγοριών, επίσης η ανά μαθητή επιβάρυνση. Θα ορίζεται το ποσόν της 
προκαταβολής, οι επόμενες δόσεις και η εξόφληση.  

10. 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 
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λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού 
γραφείου) και β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.  

11. 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. 
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 21/12/2016 και ώρα 
11:30 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου 

 
 
 

 
 

 

        Ο Διευθυντής      

 

 

        Δημήτριος Αθανασόπουλος 
      Πληροφορικός    

 

 


