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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                       Πάτρα    14- 03-2018                                                           
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.: 49 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 11Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                                 Προς: Ταξιδιωτικά Γραφεία 
 Ταχ. Δ/νση: ΝΟΡΜΑΝ 57 
 Τηλ. : 2610 – 453575  
 Τ.Κ. 26223 ΠΑΤΡΑ     
 Email: mail@11lyk-patras-ach.sch.gr 
                                          
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τετραήμερης  
εκπαιδευτικής επίσκεψης του  11ου ΓΕΛ Πάτρας στην Καλαμάτα» 
 
Το 11ο Γενικό Λύκειο Πάτρας διοργανώνει τετραήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Β΄ Τάξης του 
σχολείου από 26-04-2018 έως 29-04-2018 (τρεις διανυκτερεύσεις) στην πόλη της Καλαμάτας. Για 
το σκοπό αυτό, η  Διεύθυνση του 11ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, καλεί τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν   στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, κλειστή 
έντυπη προσφορά για τη διοργάνωση της εκδρομής  μέχρι  την Τρίτη 20/03/2018 και ώρα 12:00 
σε σφραγισμένο φάκελο, όχι ηλεκτρονικά. 
 
 Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής: 
  

1. Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη 26-04-2018, ώρα  07:30 από το χώρο του σχολείου με 
προορισμό Επίδαυρο – Ναύπλιο - Καλαμάτα.  
 
2. Ημερομηνία επιστροφής: Κυριακή 29-04-2018 επιστροφή στο χώρο του σχολείου ώρα 21:00  

 
 
3. Πρόγραμμα εκδρομής:  

1) Πάτρα – Θέατρο Επιδαύρου – Ναύπλιο - Καλαμάτα           (1η ημέρα) 
2) Επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη                                        (2η ημέρα) 
3) Περιήγηση στην Κορώνη – Μεθώνη                                   (3η ημέρα) 
4) Επιστροφή μέσω Πύλου –Ανάκτορα Νέστορος – 
        Μουσείο Χώρας – Κυπαρισσίας                                        (4η ημέρα) 

  
4. Συμμετέχοντες 
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 64 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές. 
 
 
5. Ξενοδοχεία : Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* τουλάχιστον, στην πόλη της Καλαμάτας  με πρωινό 
σε δίκλινα ή  τρίκλινα  δωμάτια  για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 
 
6. Μεταφορά : Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με  λεωφορεία, που πρέπει να πληρούν όλες 

τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
  • Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινούνται 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάσει προγράμματος 
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Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 

2. Ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων  σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας, όπως       
προβλέπεται στο άρθρο13 της 33120/ ΓΔ4 /28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ.β’ /06-3- 2017 

3. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή. 
Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ, τα λεωφορεία πληρούν τους όρους ασφαλείας για την 
μετακίνηση μαθητών και συνοδών. 

5. Στη συνολική τιμή θα περιλαμβάνονται τα διόδια  των εθνικών οδών. 
 
Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα 

γίνεται δεκτή. 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έντυπα, θα απορρίπτονται. 

        Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά αλλά και ποιοτικά. Η 
αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στις 20-03-2018 και ώρα 12:30  στο γραφείο του Δ/ντή 
του σχολείου. Το επιλεγόμενο πρακτορείο θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη 
πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 

 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Κουτσοδήμας 
 


