
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θέμα : «Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιωηικών 

ςπηπεζιών ζηo πλαίζιo ηηρ 5-ήμερης εκπαιδεσηικής εκδρομής ηος 6
οσ

 

ΓΕΛ Πάηρας ζηη Θεζζαλονίκη » 

Σν 6
ν
 Γεληθό Λύθεην Πάηξαο, πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη πελζήκεξε εθδξνκή ηεο 

Γ´ ηάμεο από Δεσηέρα 10/12/2018  μέτρι και Παραζκεσή 14/12/2018 ζηη Θεζζαλονίκη. 

Γηα ην ζθνπό απηό, ε Γηεύζπλζε ηνπ 6
νπ

 Γεληθνύ Λπθείνπ Πάηξαο, θαιεί ηνπο 

ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάινπλ θιεηζηή έληππε πξνζθνξά γηα 

ηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Α) Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο: Γεπηέξα 10-12-2018.  

Β) Ηκεξνκελία επηζηξνθήο:  Παξαζθεπή 14-12-2018. 

Γ) Πξόγξακκα εθδξνκήο: Μεηαθνξά από ην ρνιείν πξνο ην μελνδνρείν ηελ εκέξα 

ηεο αλαρώξεζεο θαη αληηζηξόθσο ηελ εκέξα επηζηξνθήο. Σηο ελδηάκεζεο εκέξεο 

ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (αξραηνινγηθόο ρώξνο Βεξγίλαο, 

Νάνπζα, Έδεζζα θ.ιπ.) 

Γ) Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: Μαζεηέο 48 έσο 50 θαη ζπλνδνί θαζεγεηέο 3. πλνιηθόο 

αξηζκόο καζεηώλ & ζπλνδώλ: 51 – 53. 

Δ) Γηακνλή: ε μελνδνρείν ζην θέληξν ηεο πόιεο ή ζηε κηθξόηεξε δπλαηή απόζηαζε 

από απηό κε παξνρή πξσηλνύ ή κε παξνρή πξσηλνύ θαη εκηδηαηξνθήο. Σν 

Ξελνδνρείν ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο όρη θαηώηεξεο ησλ 3 αζηέξσλ (*** - 

επίζεκνο ραξαθηεξηζκόο Δ.Ο.Σ.), λα δηαζέηεη λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα 

πιεξνί ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία 

ηνπ μελνδνρείνπ, ζηελ αθξηβή ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην θέληξν ηεο πόιεο, 

ζην πεξηερόκελν ηνπ παξερόκελνπ πξσηλνύ ή θαη ηεο εκηδηαηξνθήο. Σα δσκάηηα 

πξέπεη λα είλαη ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο (ζε νκνηόκνξθα 

θξεβάηηα - λα κελ ππάξρνπλ ξάληδα) θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Internet 

Π ά η π α : 9 - 1 0 - 2 0 1 8  

 

Απ. Ππωη : 1418 

Ππορ : 

 

Σαξιδιωηικά Γπαθεία 

Ταχ. Δ/νζη: Νόρμαν 57 
Τ.Κ. – Πόλη: 26223 Πάηρα 
Ιζηοζελίδα: http://6lyk-patras.ach.sch.gr/ 
email: mail@6lyk-patras.ach.sch.gr 
Πληροθορίες: Νικόλαος Ανηωνάκος 
Τηλέθωνο: 2610421200 
FAX: 2610421200 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π & Γ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Γ.Δ. ΑΥΑΪΑ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΑ 
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Σ) Μεηαθνξά: Με έλα ιεσθνξείν, όρη δηώξνθν, (λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ & 

ε παιαηόηεηα) ην νπνίν ζα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζα δηαζέηεη όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα 

(έιεγρν ΚΣΔΟ, άδεηα θπθινθνξίαο, πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ ειέγρνπ, άδεηα 

εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ, αζθαιηζηήξην 

ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. Δπίζεο, 

πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ, θιηκαηηζκό & 

κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο 

εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ, όιεο ηηο ώξεο βάζε 

πξνγξάκκαηνο. Αθόκα, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 2
νπ

 νδεγνύ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν μέσπι ηη Σπίηη, 16-10-2018 και ώπα 11:00 π.μ. ζην ρνιείν θαη ζην Γξαθείν 

ηνπ Γηεπζπληή. 

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο - Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο Γηνξγαλσηή ζε ηζρύ 

& Τ.Γ. όηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ 

έρεη μεπεξαζηεί ην όξην  ηεο ηζρύνο ηεο. 

2. Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο κε 

ζαθή αλαθνξά ζηα αζθαιηδόκελα πνζά. 

3. Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανωμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά 

μαθηηή. Η πποζθοπά ππέπει να πεπιλαμβάνει δύο ζκέλη: α) Σιμή μόνο με 

ππωινό και β) ηιμή με ππωινό και ημιδιαηποθή. Οι παπαπάνω ηιμέρ θα ππέπει 

να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαζώο θαη δηόδηα ή άιινπο θόξνπο. 

4. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ ώπαρ λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ, καμία 

πποζθοπά δεν θα γίνεηαι δεκηή. 

Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και σωπίρ ηα απαπαίηηηα 

ζςνοδεςηικά ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. 

Θα επηιεγεί ε θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά αιιά θαη 

πνηνηηθά. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο 

ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

Ο Γηεπζπληήο 

Νηθόιανο Αλησλάθνο 
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