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Γιεύθσνζη: Αηγείξα, Σ.Κ. 250 10 

Σηλέθωνο: 2696031064 

Fax:             2696031388 

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

Πληροθορίες: θ. Παλαγησηαθόπνπινο Αλδξέαο 

                       
   

ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηη διοργάνωζη 

πολσήμερης εκπαιδεσηικής εκδρομής ηοσ Γενικού Λσκείοσ Αιγείρας ζηα 
Υανιά 
 

 Σν ρνιείν καο, ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ, πξνηίζεηαη 
λα πξαγκαηνπνηήζεη επηαήκεξε εθδξνκή ηεο Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ από 02 
Μαρηίοσ 2019 έως και 08 Μαρηίοσ 2019  κε πξννξηζκό ηα Υανιά. 
Γη’ απηό ην ζθνπό ε Γηεύζπλζε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αηγείξαο θαιεί ηνπο 
ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο 
θαη όρη κε ηε ρξήζε ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηόηππνπ, ζην γξαθείν ηεο 
Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ κέρξη ηηο 21 Γεκεμβρίοσ 2018, εκέξα 
Παραζκεσή θαη ώξα 11:00, έληππεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν γηα ηε 
δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο. 
 
 

Ημερομηνία εκδρομής: από 02 Μαρηίοσ 2019 έσο θαη 08 Μαρηίοσ 
2019 

Πρόγραμμα εκδρομής: 
Β. Πρόγραμμα Εκδρομής: 

1η Ημέρα: (02/03/2019 άββαηο): 

16.00: πγθέληξσζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ην 
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

19.00: Άθημε ζην ρώξν ηνπ ιηκαληνύ θαη επηβίβαζε ζην πινίν  

21.00: Αλαρώξεζε γηα Ηξάθιεην. 

2η Ημέρα (03/03/2019, Κσριακή) 

06.00: Άθημε ζην Ηξάθιεην, πξώηε πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη αλαρώξεζε γηα 
Κλσζό 

09.00: Άθημε ζηελ Κλσζό, πεξηήγεζε 

12.00: Δπίζθεςε ζην Δλπδξείν 
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14.00: Πεξηήγεζε ζην Ηξάθιεην, θαγεηό 

16.00: Αλαρώξεζε γηα Υαληά 

19.00: Άθημε ζην μελνδνρείν  - θαγεηό θαη δηαλπθηέξεπζε 

3η Ημέρα (04/03/2019, Γεσηέρα) 

09.00: Πξόγεπκα 

10.00: Δπίζθεςε ζηνπο ηάθνπο Βεληδέινπ – Μνπζείν ζην Θέξηζν 

14.00: Φαγεηό 

16.00: Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ησλ Υαλίσλ 

19.00: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, θαγεηό θαη δηαλπθηέξεπζε 

4η Ημέρα (05/03/2019, Σρίηη) 

09.00: Πξόγεπκα 

10.00: Αλαρώξεζε γηα Ρέζπκλν 

11.00: Άθημε ζην Ρέζπκλν, πεξηήγεζε ζηελ πόιε 

14.00: Φαγεηό 

16.00: Αλαρώξεζε από Ρέζπκλν 

17.00: Άθημε ζηα Υαληά, πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ηεο πόιεο 

20.00: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, θαγεηό θαη δηαλπθηέξεπζε 

5η Ημέρα (06/03/2019, Σεηάρηη) 

09.00: Πξόγεπκα 

10.00: Αλαρώξεζε γηα ην Μάιεκε θαη ην Γεξκαληθό Νεθξνηαθείν, άθημε θαη 
πεξηήγεζε ζην ρώξν 

13.00: Αλαρώξεζε γηα ηα Υαληά, θαγεηό, πεξηήγεζε ζηελ πόιε 

19.00: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, θαγεηό θαη δηαλπθηέξεπζε 

6η Ημέρα (07/03/2019, Πέμπηη) 

09.00: Πξόγεπκα 

10.30: Αλαρώξεζε γηα ηα Υαληά, επίζθεςε ζηα κνπζεία ηεο πόιεο – θαγεηό – 
ειεύζεξνο ρξόλνο 

16.00: Αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν – ζπγθέληξσζε ζην ρώξν θαη 
αλαρώξεζε γηα Ηξάθιεην 

18.30: Άθημε ζην Ηξάθιεην – επηβίβαζε ζην θαξάβη 

21.00: Αλαρώξεζε γηα Πεηξαηά 

7η Ημέρα (08/03/2019, Παραζκεσή)  

06.00: Άθημε ζηνλ Πεηξαηά θαη αλαρώξεζε γηα Αηγείξα 

09.00: Άθημε ζηελ Αηγείξα, ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  
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σμμεηέτονηες: 
ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 27 (είθνζη επηά) καζεηέο θαη 3 (ηξεηο) 
ζπλνδνί θαζεγεηέο. πλνιηθά 30 (ηξηάληα) άηνκα. 
 

Γιαμονή: 
Γηα ην αθηνπιντθό ηαμίδη ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηνπο καζεηέο 6 ηεηξάθιηλεο 
θακπίλεο θαη  1 ηξίθιηλε θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο 3 κνλόθιηλεο.  
Να γίλεη ξεηή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ (νλνκαζία, θαηεγνξία, ρηιηνκεηξηθή 
απόζηαζε από ην θέληξν ηεο πόιεο) ηνπ θαηαιύκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 2 ρικ ην αλώηεξν από ην θέληξν ηεο πόιεο ησλ 
Υαλίσλ. Η θαηεγνξία ηνπ πξέπεη λα είλαη 4 (ηεζζάξσλ) ή 5 (πέληε) αζηέξσλ 
(επίζεκνο ραξαθηεξηζκόο Δ.Ο.Σ.), κε πξσηλό πνπ ζα παξέρεηαη ζην ρώξν ηνπ 
θαηαιύκαηνο. Σα δσκάηηα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ είλαη: 9 (ελλέα) ηξίθιηλα γηα 
ηνπο καζεηέο θαη 3 (ηξία) κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 
 

Μεηαθορά: 
Με αζθαιέο ιεσθνξείν ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 
θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα 
κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ όιεο ηηο ώξεο. Δπίζεο ην ζρνιείν ή ν 
θαζεγεηήο – αξρεγόο ηεο εθδξνκήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηακνξθώζεη ην 
πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαηά ηε θξίζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή έθβαζε ηεο εθδξνκήο ρσξίο λα παξεθθιίλεη από ηνπο 
βαζηθνύο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε. 
 

Αζθάλεια εκδρομής: 
Ο δηνξγαλσηήο (γξαθείν ηαμηδίνπ) ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή 
θάιπςε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκκεηερόλησλ θαη επηπιένλ αζθάιηζε 
θάιπςεο ησλ εμόδσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 
αζζελείαο όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/20 – 02 – 2017 ηνπ 
ΤΠΠΔΘ (ΦΔΚ 681/Β/06 – 03 - 2017). 
 
Πρόζθεηα ζηοιτεία: 
 
Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε έλαλ όξν από ηνπο παξαθάησ αλαιπηηθά: 

1. ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο κε ΦΠΑ (ζην ζπλνιηθό θόζηνο ζα 
πεξηιακβάλεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθήο επζύλεο 
ζπκκεηερόλησλ θαη ε επηπιένλ αζθάιηζε θάιπςεο ησλ εμόδσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο)  

2. ηελ ηηκή αλά καζεηή 
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ 
ιεσθνξείνπ. ηελ ππεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεηαη ην θείκελν 
«Βεβαηώλσ ππεύζπλα όηη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ 
ηνπ ...................................(όλνκα ζρνιείνπ),.................... ηάμεο-ηκήκαηνο, 
όια ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο 
αζθαιείαο θαη ζα δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Σν ηνπξηζηηθό 
πξαθηνξείν ........................................ δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απ’ ηνλ 
Δ.Ο.Σ. ζε ηζρύ». 
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3. Απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ελεκεξσηηθό 
έληππν ηνπ Ξελνδνρείνπ ή ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο 
ηνπ ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αληίζηνηρν ελεκεξσηηθό πιηθό. 

Δπίζεο ζα πξνζθνκηζηνύλ θαη νη αξηζκνί ζπκβνιαίσλ ηεο αζθάιηζεο καζεηώλ 
θαη ζπλνδώλ. Αλ θάηη από απηά δελ ζπκβεί, ηόηε ην ζρνιείν ζα κπνξεί λα 
αθπξώζεη ηε ζύκβαζε.  
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιόγσ αλσηέξαο βίαο 
(απεξγίεο, θαθνθαηξία θιπ), δελ ζα ππάξμεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα 
ην ζρνιείν θαη ζα αλαβιεζεί γηα άιιε εκεξνκελία ε κεηαθίλεζε. 
Οη πξνζθνξέο ζα παξαδίδνληαη ηδηνρείξσο κόλν ζην δηεπζπληή ηνπ Γεληθνύ 
Λπθείνπ Αηγείξαο θ. Παλαγησηαθόπνπιν Αλδξέα. Σν ζρνιείν κέζσ ηεο 
πξνβιεπόκελεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε θαη 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
Από ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηεζεί ην 20% σο εγγύεζε 
αθξηβνύο εθηέιεζήο ηεο θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ 
από ηελ εθδξνκή. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα είλαη δεθηή 
θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 Γεκεμβρίοσ 
2018, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 11:00, Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 
 
 Ο Γιεσθσνηής 

 
 
 

Παναγιωηακόποσλος Ανδρέας 
Φιλόλογος 

 

Η αρτηγός ηης εκδρομής 
 

 
 

Ο πρόεδρος ηοσ 15μελούς 
ζσμβοσλίοσ 
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