
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση 
εκπαιδευτικών και μαθητών 

Το Σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της 
Ακρόπολης  των μαθητών της Α΄ Τάξης, την Παρασκευή 10 Μαρτίου  2017.  

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση του Σχολείου καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Δευτέρα 
20/2/2017   και ώρα 10:30 έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο (σύμφωνα με την ΥΑ 
129287/Γ2/10.12.2011 ΦΕΚ 2769 Β 02/12/2011) για τη διοργάνωση μετακίνησης με τα 
παρακάτω στοιχεία.  

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν είναι οι εξής: 
Ημερομηνία εκδρομής:  Παρασκευή 10 Μαρτίου  2017 

Πρόγραμμα εκδρομής:  

07:45  Αναχώρηση από τον χώρο του Σχολείου 

09:45  Δεκάλεπτη στάση στην περιοχή Κιάτου 

11:45    Άφιξη στην Αθήνα- περιοχή Ακροπόλεως 

04:30   Αναχώρηση για Πάτρα με ενδιάμεση 15λεπτη στάση 

20:30     Επιστροφή στο χώρο του Σχολείου 
Συμμετέχοντες: Στην ημερήσια εκδρομή θα συμμετάσχουν  90 ±4  μαθητές και 6 συνοδοί 
καθηγητές.  

Μεταφορά: Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με  ασφαλή λεωφορεία  , το οποίο θα 
πληρούν  όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
δηλαδή: Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι  διαθέτει ειδική άδεια  
λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, καθώς επίσης ότι όλα τα μεταφορικά μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τους όρους ασφαλείας. 

Ταχ. Δ/νση      :  Αλοννήσου 109 
Ταχ. Κωδ.         :  26334 
Πληροφορίες    :  Δ. Αθανασόπουλος  
Τηλέφωνο         :  2610  323184 
Fax                     :  2610 328168 
e-mail              :  mail@8lyk-patras.ach.sch.gr 

 
 

          Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.& ΔΕΥΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
8ο Γενικό Λύκειο Πατρών 

 
 
Π ά τ ρ α :  1 6 - 2 -  2 0 1 7  
Α ρ ι θ μ .  Π ρ ω τ . :  6 4  
 
 



Ασφάλεια εκδρομής: Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδίων) θα αναλάβει την υποχρεωτική 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης των συμμετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση 
κάλυψης των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-1-2011 απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 
2769/Β/2-12-2011) 
Πρόσθετα στοιχεία:  
 Επιπλέον θα αναφέρεται στο συνολικό κόστος της εκδρομής συμπεριλαμβανομένων των 
διοδίων και την επιβάρυνση ανά μαθητή για το σύνολο της εκδρομής. Στις πιο πάνω τιμές θα 
συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.  
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάθε περίπτωση εντός των προαναφερθέντων χρονικών 
περιθωρίων.  
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και με ποιοτικές διαφοροποιήσεις. 
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 20/2/2017 και ώρα 11:00 
στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. 

 
 
 
 
 

    Ο Διευθυντής      

 

 

        Δημήτριος Αθανασόπουλος 
          Πληροφορικός 

 

 


