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Το 4
ο
 Γενικό Λύκειο Πάτρας, διοργανώνει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του 4
ου

 Γενικού 

Λυκείου Πάτρας, καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν 

αυτοπροσώπως στο Γραφείο Διεύθυνσης του Σχολείου μέχρι 21/10/2016  ημέρα 

Παρασκευή  και  ώρα 11.00 π.μ. κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της 

εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία.  

Α) Ημερομηνίες  εκδρομής : από Δευτέρα 5/12/2016 έως και Παρασκευή 

9/12/2016. 

 Πρόγραμμα εκδρομής :   

Δευτέρα, (5-12-2016), αναχώρηση από Πάτρα, ώρα 7.30 π.μ. .   

Στάση περί ώρα 13.00 για φαγητό στο Μέτσοβο  

Άφιξη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και έξοδος 

Τρίτη - Πέμπτη: Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Θεσσαλονίκη  θα 

επισκεφτούμε: Λευκό Πύργο, πλατεία Αριστοτέλους, Αρχαιολογικό Μουσείο, Άνω 

Πόλη ,Κάστρα, Ροτόντα, Αψίδα Γαλέριου ,Nέα Παραλία κ.α.    

Τετάρτη. Επίσκεψη σε οχυρά Ρούπελ – Κερκίνη  και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. 

Παρασκευή, : 9/12/2016  Αναχώρηση το πρωί  από Θεσσαλονίκη,  επίσκεψη στη 

Βεργίνα, στάση  το μεσημέρι στην περιοχή των Ιωαννίνων για φαγητό και  από εκεί 

επιστροφή και  άφιξη στην Πάτρα, στις 21.00 περίπου 

 

 Β)Για όλες τις ημέρες  πρέπει να υπάρχει και δεύτερος οδηγός καθώς προβλέπεται 

έξοδος για βραδινό φαγητό. 
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Τα ενδιαφερόµενα τουριστικά 
πρακτορεία 

 
Μέσω 

Της ιστοσελίδας της ∆∆Ε Ν. Αχαΐας ΠΡΟΣ : 



Γ) Αριθμός συμμετεχόντων : Μαθητές 97 

Καθηγητές Συνοδοί : 5 

 

Δ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο κατηγορίας  4 αστέρων ( **** )  (ή πολύ καλό 3*) με 

πρωινό και ημιδιατροφή (απαραιτήτως μπουφέ)  δύο (2) μέρες μεσημέρι και δύο 

(2) μέρες βράδυ , στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη στην 

προσφορά η αναφορά στην ονομασία του ξενοδοχείου. 

 Τα δωμάτια πρέπει να είναι τρίκλινα/δίκλινα για τους μαθητές  και μονόκλινα για 

τους συνοδούς καθηγητές. 

 

Ε)Μεταφορά με δύο  λεωφορεία συνολικά 102  θέσεων που πρέπει να πληρούν 

όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Ζ)  Δεν  χρειάζεται  συνοδός πρακτορείου.  

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) : 

1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή 

επιβάρυνση. 

2. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας-υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή( το 

σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή 

σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας 

ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του. Θα πρέπει να προβλεφθεί και η 

συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια).            

3.  Τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά : 

         Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας (κατά προτίμηση, μετά το 2005) 

         Φωτοτυπία Δελτίου καταλληλότητας 

         Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του λεωφορείου 

         Δελτίο ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. 

         Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα   λειτουργίας σε 

ισχύ . 

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν 

θα γίνεται δεκτή. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς 

προσφορά - σε συνδυασμό με την ποιότητα  των παρεχόμενων  υπηρεσιων μετά 

από αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί στις 21/10/2016 και ώρα 11:00 στο 

γραφείο  Διεύθυνσης του σχολείου. 
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