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ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια διήμερης εκδρομής του 2
ου

 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ στο Βόλο » 

 
Αντικείμενο της προκήρυξης 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 2/ήμερης 

εκδρομής 8 και 9 Απριλίου του 2
ου

 Γενικού Λυκείου Πάτρας σε Βόλο και Πήλιο. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής 

Ημερομηνία αναχώρησης : Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 

Ημερομηνία αναχώρησης: Τρίτη 9 Απριλίου 2019 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:45-50 

Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 

Πρόγραμμα της εκδρομής 

Δευτέρα 8 /4/2019 

Αναχώρηση από το σχολείο στις 8.00 με προορισμό το Βόλο με σύντομη ενδιάμεση στάση. 

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Διμηνίου. Άφιξη στο Βόλο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

και γεύμα στην πόλη. Απογευματινή ξενάγηση στην πόλη και επίσκεψη στο κάστρο και το 

Μουσείο Βιομηχανικής ιστορίας του Βόλου. Βραδινό φαγητό. 

Τρίτη 9/4/2019 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δυτικό Πήλιο. Επίσκεψη στην Πορταριά και τη Μακρινίτσα. 

Ξενάγηση και γεύμα εκεί. Αναχώρηση για Πάτρα με σύντομη ενδιάμεση στάση. Άφιξη στο 

χώρο του σχολείου περίπου στις 21.00. 

Διαμονή 

Ξενοδοχείο στην πόλη του Βόλου (κοντά στο κέντρο της πόλης)  τουλάχιστον 3 αστέρων με 

πρωινό. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( υποχρεωτική) 

Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για 

αστική-επαγγελματική ευθύνη.  Υποχρεούται πριν την τελική κατακύρωση της εκδρομής, να 

καταθέσει στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης 

αστικής-επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ. Στη συνέχεια το σχολείο θα διασταυρώσει μέσω του 

ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα γίνει η τελική κατακύρωση στο 

γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε.  

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις 
Τo λεωφορείο  που θα χρησιμοποιηθεί  για τη μεταφορά και οι χώροι διαμονής θα πρέπει να 

πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

                            ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΣ: 

2
Ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

 
Ταχ.Δ/νση: Αροανείων και Αξαρλιάν 

Τ.Κ.-Πόλη:  262 26, Πάτρα 

Πληροφορίες: Σύριου Κωστούλα 

Τηλέφωνα: 2610-322394 

Fax: 2610-322394 

e-mail: 2lyk-pat@sch.gr 

 

 

 

                   Πάτρα,     15/03/2019 

 

                   Αρ.πρωτ.: 207 

 

                             Προς  

 

               Δ.Δ.Ε. Νομού Αχαΐας 

  

 

 



Οχήματα: Άριστη κατάσταση του οχήματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΚΤΕΟ. 

Άδεια κυκλοφορίας από το 2010 και μετά. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ( άδεια κυκλοφορίας, 

ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

Χώροι διαμονής: Οι χώροι που θα προσφερθούν για διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και 

υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει  να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό νερό και μπάνιο εντός 

των δωματίων. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν κατάτμηση των μαθητών σε 

διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα. 

Η διαμονή των μαθητών μπορεί να γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια. Η διαμονή 

των συνοδών καθηγητών θα γίνει σε μονόκλινα δωμάτια. 

Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη Διεύθυνση του 2
ου

 Γενικού Λυκείου Πάτρας  

μέχρι και την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 12.00. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 12.30 στο γραφείο της 

Διευθύντριας . 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του ΦΕΚ 

681Τβ/2017. 

Η Διευθύντρια 

 

Σύριου Κωστούλα 
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