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ΘΕΜΑ : “Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην διοπγάνωζη ηεηπαήμε-
πηρ εκδπομήρ ηος 1ος ΓΕΛ Πάηπαρ ζηην Καζηοπιά - Φλώπινα» 
 
Τν 1

ν
 Γεληθό Λύθεην Πάηξαο, δηνξγαλώλεη ηεηξαήκεξε εθδξνκή καζεηώλ ηεο Β΄ ηάμεο από 

01/04/2017 έσο 04/04/2017 ζηελ Καζηνξηά - Φιώξηλα. Γηα ην ζθνπό απηό, ε Γ/λζε ηνπ 1
νπ

 

Γεληθνύ Λπθείνπ Πάηξαο, θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέ-

ζνπλ  ζην γξαθείν ηεο Γ/ηξηαο ηνπ ζρνιείνπ, θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε 

ηεο εθδξνκήο  κέρξη ηελ Τεηάξηε 08/03/2017 θαη ώξα 10:00.  

Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ είλαη : 

1. Ημεπομηνία ανασώπηζηρ : Πέκπηε 01/04/2017 ώξα 7:00 κέζσ Ισαλλίλσλ (γεύκα, 

επίζθεςε ζην Ιηο Καιέ, Βπδαληηλό θαη Οζσκαληθό κνπζείν). 

2. Ημεπομηνία επιζηποθήρ : Τξίηε 04/04/2017 κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηελ Αξηα (γεύκα) 

επηζηξνθή ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ώξα 21:00. 

3. Ππόγπαμμα εκδπομήρ : Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ Καζηνξηά ζα πξαγκαην-

πνηεζνύλ ηνπηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη θνξείο ζρεηηθνύο κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθπνλνύκε. Δπίζεο ζα έρνπκε επηζθέςεηο ζε Φιώξηλα θαη Νπκθαίν (Νεβέζθα, Μνπ-

ζείν Λανγξαθηθήο Ιζηνξίαο) θαη ζην θαηαθύγην θαθέ αξθνύδαο (Αξθηνύξνο) 

4. ςμμεηέσονηερ :  Σηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 39 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί θαζεγε-

ηέο. 

5. Ξενοδοσεία : Παξακνλή ζε μελνδνρείν 3*
 
ή 4* ζηελ Καζηνξηά ή ζηε Φιώξηλα ή ζε 

άιιν θνληηλό πξννξηζκό  κε πξσηλό, ζε δίθιηλα ή  ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο 

θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  

6. Μεηαθοπά : Η κεηαθνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα ιεσθνξείν  πνπ πξέπεη λα  

πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δε-

ιαδή : 

 Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο 

 Φσηνηππία Γειηίνπ Καηαιιειόηεηαο 

 Γειηίν ειέγρνπ ΚΤΔΟ 

 Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην κε ηζρύ ηελ πεξίνδν ηεο εθδξνκήο 

 Τν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ, όιεο ηηο ώξεο βάζεη  πξνγξάκκαηνο.  

7. Αζθάλεια :   

A. Ύπαξμε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο 



B. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηεο 129287/Γ2 απόθαζεο ηνπ ΥΠΓΒΜΘ (ΦΔΚ 2769/Β/2-

12-2011) 

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη (εγθύθιηνο 129287/Γ2/02-12-2011): 

1. Τε ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ θαη ηελ 

ηηκή αλά καζεηή Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πεξηιακβάλνπλ  κόλν ηελ  αζθαιηζηηθή θάιπ-

ςε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ 7Α πξνϋπόζεζε. 

2. Τε ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ θαη ηελ 

ηηκή αλά καζεηή Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πεξηιακβάλνπλ  πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ 7Α θαη 7Β πξνϋπνζέζεηο. 

3. Υπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην ν-

πνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

 

Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, θακία πξνζθνξά δελ ζα γίλεηαη 

δεθηή.  

Θα επηιεγεί  ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο πξνζθνξά – ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο- κεηά από αξιολόγηζη πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 

08/03/2017 και ώπα 11:00 ζηο γπαθείο ηηρ Διεςθύνηπιαρ ηος ζσολείος. 

      

Η Γηεπζύληξηα 

                                     
 

 

     Τζηαλάθα Βαζηιηθή 


