
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θέμα : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών στo πλαίσιo της 5-ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 

ΓΕΛ Παραλίας Πατρώνς στη Θεσσαλονίκη » 

Το Γενικό Λύκειο Παραλίας Πατρών, προτίθεται να διοργανώσει πενθήμερη 

εκδρομή της Γ´ τάξης από Δευτέρα 10/12/2018  μέχρι και Παρασκευή 14/12/2018 στη 

Θεσσαλονίκη. Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Παραλίας, καλεί 

τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν κλειστή έντυπη 

προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία: 

Α) Ημερομηνία αναχώρησης: Δευτέρα 10-12-2018.  

Β) Ημερομηνία επιστροφής:  Παρασκευή 14-12-2018. 

Γ) Πρόγραμμα εκδρομής: Μεταφορά από το Σχολείο προς το ξενοδοχείο την ημέρα 

της αναχώρησης και αντιστρόφως την ημέρα επιστροφής. Τις ενδιάμεσες ημέρες 

θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις (αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας, 

Νάουσα, Έδεσσα κ.λπ.) 

Δ) Αριθμός συμμετεχόντων: Μαθητές 38 έως 40 και συνοδοί καθηγητές 3. Συνολικός 

αριθμός μαθητών & συνοδών: 41 – 43. 

Ε) Διαμονή: Σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης ή στη μικρότερη δυνατή απόσταση 

από αυτό με παροχή πρωινού ή με παροχή πρωινού και ημιδιατροφής. Το 

Ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατηγορίας όχι κατώτερης των 3 αστέρων (*** - 

επίσημος χαρακτηρισμός Ε.Ο.Τ.), να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και να 

πληροί τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Απαραίτητη η αναφορά στην ονομασία 

του ξενοδοχείου, στην ακριβή χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης, 

στο περιεχόμενο του παρεχόμενου πρωινού ή και της ημιδιατροφής. Τα δωμάτια 

πρέπει να είναι τρίκλινα και τετράκλινα για τους μαθητές (σε ομοιόμορφα 

κρεβάτια - να μην υπάρχουν ράντζα) και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

Επίσης να προσφέρεται δυνατότητα σύνδεσης με Internet 

Π ά τ ρ α : 2 2 - 1 0 - 2 0 1 8  

 

Αρ. Πρωτ : 1650 

Προς : 

 

Ταξιδιωτικά Γραφεία 

Ταχ. Δ/νση: Π.Ε.Ο Πατρών - Πύργου 
Τ.Κ. – Πόλη: 26331 Παραλία Πατρών 
email: mail@lyk-paral.ach.sch.gr 
Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Βασίλειος 
Τηλέφωνο: 2610524660 
FAX: 2610526191 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π & Δ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

----- 

 

  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΤ) Μεταφορά: Με ένα λεωφορείο, όχι  διώροφο, (να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων & 

η παλαιότητα) το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

(έλεγχο ΚΤΕΟ, άδεια κυκλοφορίας, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. Επίσης, 

πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για αποθήκευση αποσκευών, κλιματισμό & 

μικροφωνική εγκατάσταση. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της 

εκδρομής και θα μετακινείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάση 

προγράμματος. Ακόμα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 2
ου

 οδηγού. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο μέχρι τη Δευτέρα, 29-10-2018 και ώρα 12:00 π.μ. στο Σχολείο και στο Γραφείο 

του Διευθυντή. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής - Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή σε ισχύ 

& Υ.Δ. ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν 

έχει ξεπεραστεί το όριο  της ισχύος της. 

2. Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με 

σαφή αναφορά στα ασφαλιζόμενα ποσά. 

3. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά 

μαθητή. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει δύο σκέλη: α) Τιμή μόνο με 

πρωινό και β) τιμή με πρωινό και ημιδιατροφή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. καθώς και διόδια ή άλλους φόρους. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 

οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής, καμία 

προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. 

Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά αλλά και 

ποιοτικά. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη 

συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης 

σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας) χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

Ο Διευθυντής α/α 

Γιαννόπουλος Βασίλειος 


