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Διεύθυνση: Αιγείρα, Τ.Κ. 250 10 

Τηλέφωνο: 2696031064 
Fax:             2696031388 

e-mail: mail@lyk-aigeir.ach.sch.gr ΠΡΟΣ: 

 mail@gym-lt-aigeir.ach.sch.gr                     
Πληροφορίες: κ. Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας 

                       
   

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης όλων των τάξεων του 
Γενικού Λυκείου Αιγείρας στην Αθήνα – Βουλή των Ελλήνων.  
 

 Το Σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική 
επίσκεψη στις 29 Νοεμβρίου 2017 με προορισμό την Αθήνα (Βουλή των 
Ελλήνων). 
Γι’ αυτό το σκοπό η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Αιγείρας καλεί τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αυτοπροσώπως 
και όχι με τη χρήση ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, στο γραφείο της 
Διεύθυνσης του Σχολείου μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για τη διοργάνωση της 
εκδρομής. 
 

Ημερομηνία εκδρομής: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017. 
 

Πρόγραμμα εκδρομής: 
Αναχώρηση στις 29/11/2017 και ώρα 8:30 π.μ. και επιστροφή στις 
29/11/2017 και ώρα 20:30 μ.μ. 
29 Νοεμβρίου 2017: 
Συγκέντρωση στο σχολείο – Αναχώρηση για Αθήνα – Στάση στα Μέγαρα – 
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο – Επίσκεψη και ξενάγηση στη 
Βουλή – Αναχώρηση για Αιγείρα και άφιξη στο χώρο του σχολείου. 
Συμμετέχοντες: 
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν περίπου 64 με 65 μαθητές και συνοδοί 
καθηγητές.  
Μεταφορά: 
Η μεταφορά θα γίνει με  ασφαλές λεωφορείο – α που θα καλύπτουν τον 
αριθμό των ατόμων και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΑΙΓΕΙΡΑ, 18/10/2017 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ  
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Το λεωφορείο - α θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα 
μετακινείται - ούνται σύμφωνα με τις εντολές του όλες τις ώρες. Επίσης το 
σχολείο ή ο καθηγητής – αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα να 
διαμορφώσει το πρόγραμμα της εκδρομής κατά τη κρίση του, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή έκβαση της εκδρομής χωρίς να παρεκκλίνει 
από τους βασικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 
 

Ασφάλεια εκδρομής: 
Ο διοργανωτής (γραφείο ταξιδίου) θα αναλάβει την υποχρεωτική ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης συμμετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση 
κάλυψης των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθενείας όπως προβλέπεται στην Υ.Α. 33120/ΓΔ4/20 – 02 – 2017 του 
ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 681/Β/06 – 03 - 2017). 
 
Πρόσθετα στοιχεία: 
Η προσφορά θα αναφέρεται σε κάθε έναν όρο από τους παρακάτω αναλυτικά: 

1. Στο συνολικό κόστος της εκδρομής με ΦΠΑ (στο συνολικό κόστος θα 
περιλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης 
συμμετεχόντων και η επιπλέον ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των 
συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας)  

2. Στην τιμή ανά μαθητή 
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα 

του λεωφορείου. Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται το κείμενο 
«Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι την ημέρα έναρξης της μετακίνησης των μαθητών 
του ...................................(όνομα σχολείου),.................... τάξης-τμήματος, 
όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τους όρους 
ασφαλείας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το τουριστικό 
πρακτορείο ........................................ διαθέτει άδεια λειτουργίας απ’ τον 
Ε.Ο.Τ. σε ισχύ». 

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστούν στο 
σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια του λεωφορείου και επικυρωμένες 
φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας, όπου θα φαίνεται υποχρεωτικά ότι 
υπάρχει σχετικός έλεγχος από το ΚΤΕΟ. Επίσης θα προσκομιστούν και οι 
αριθμοί συμβολαίων της ασφάλισης μαθητών και συνοδών. Αν κάτι από αυτά 
δεν συμβεί, τότε το σχολείο θα μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση. 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας 
βίας, δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο και θα 
ακυρωθεί η μετακίνηση. 

Οι προσφορές θα παραδίδονται ιδιοχείρως μόνο στο διευθυντή του 
Γενικού Λυκείου Αιγείρας κ. Παναγιωτακόπουλο Ανδρέα. Το σχολείο μέσω της 
προβλεπόμενης Επιτροπής αξιολόγησης θα επιλέξει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. 
Μετά την ημερομηνία και την ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα είναι δεκτή 
καμία οικονομική προσφορά. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 
23/10/2017 στις 10:15 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τηλεφωνικά από τον διευθυντή του σχολείου. 
 Ο Διευθυντής 

 
 

Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας 
Φιλόλογος 
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