
                                                                                                                                      
                                                   Πάτρα, 08-03-2019 

                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 

 

                                                                  

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη». 

 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την διδακτική επίσκεψη του Σχολείου 

μας. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή σε φάκελο στο Σχολείο. Προσφορές που 

υποβάλλονται  μέσω e-mail δεν θα γίνουν αποδεκτές. Με κάθε προσφορά 

κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία 

τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ. Εφόσον αποδεχτούμε την 

προσφορά σας, στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλετε στο σχολείο αντίγραφο 

της  άδειας κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία να 

βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. 

 

        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,  

Ηλία Πολίτη Μαγούλα 

ΠΑΤΡΑ 

Τηλ.& FAX 2610-431950 

mail:ppgpp@.sch.gr 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

Θεσσαλονίκη-Ρούπελ - Σέρρες 

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 έως 

Κυριακή 7Απριλίου 2019 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 

 

39  ΜΑΘΗΤΕΣ –  5 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα 

  



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ πρέπει να πληροί τους, από το Νόμο, 

προβλεπόμενους όρους ασφαλείας 

(ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό 

τελευταίου τεχνικού ελέγχου, 

αναφορά παλαιότητας κα) Επίσης να 

αναφέρεται ο αριθμός θέσεων του 

λεωφορείου 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή 

ημιδιατροφή) 

Ξενοδοχείο  τουλάχιστον   3 ή 4 

αστέρων με πρωινό , με τρίκλινα ή 

τετράκλινα δωμάτια και μονόκλινο 

για τους συνοδούς, στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  

παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη 

χώρων, γεύματα, κτλ.) 

Ημέρα 1η  
Πέμπτη 4-4-2019 
08:00 π.μ. Αναχώρηση από το ΠΓΠΠ  
12.00-13.30μ.μ Στάση στο Μέτσοβο για 
περιήγηση και φαγητό  
13:30 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με  
στάση σε καταστήματα εστίασης της 
εθνικής οδού 
17.00μ.μ Άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
19.00 μ.μ. Περιήγηση  στην πόλη  - 
Επίσκεψη στην   εκκλησία  του Αγίου  
Δημητρίου Βραδινό Φαγητό και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο  
Ημέρα 2η  
Παρασκευή  5-04-2019 
08:00- 09.00 π.μ. Πρωινό στο 
ξενοδοχείο  
09.00 – 11.00 μ.μ. Αναχώρηση για το 
χώρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών  του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (λιμάνι ).Ενημέρωση για 
την ανακύκλωση.  
11:00- 13.00π.μ. Μουσείο Λευκού 
Πύργου -  Ροτόντα- Αχειροποίητος 
13.30-15.30 μ.μ. Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης.  
15:30-16.30 Φαγητό – επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση 
17:30-19.00μ.μ. Ολυμπιακό Μουσείο 
19:00-20:30μ.μ Κάστρα –Άνω πόλη-
Φαγητό 
21.00μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ημέρα 3η  
Σάββατο  6-04-2019 
08:30π.μ. Αναχώρηση για Οχυρά 
Ρούπελ 
10:30-12:00 Άφιξη και ξενάγηση στα 



Οχυρά.  
12:15 Αναχώρηση για Σέρρες 
13:00-15:30 Άφιξη στην πόλη- 
Ξενάγηση - Γεύμα   
15:30 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη 
18:00-20:00 Noesis | Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας 
20:00 Βραδινό φαγητό και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. 
Ημέρα 4η  
Κυριακή  7-04-2019 
8:30 Αναχώρηση από ξενοδοχείο για 
Βεργίνα 
10:00-11:00 Βεργίνα-Επίσκεψη-
Ξενάγηση-Φαγητό 
11:15 Αναχώρηση για Γρεβενά –
Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Μηλιάς Γρεβενών 
15:15-15:45 Στάση στα Γιάννενα 
Άφιξη στην Πάτρα 
15.00μ.μ Αναχώρηση για Πάτρα 
20.30μ.μ Άφιξη στην Πάτρα  στο χώρο 
του Γυμνασίου 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για 

πολυήμερη εκδρομή) 

ΝΑΙ. Το ανάδοχο ταξιδιωτικό 

γραφείο βάσει του Π.Δ. 339/1996 

απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για 

αστική-επαγγελματική ευθύνη και 

υποχρεούται πριν την τελική 

κατακύρωση της εκδρομής, να 

καταθέσει στο σχολείο όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης 

αστικής-επαγγελματικής ευθύνης σε 

ισχύ, η οποία θα διασταυρωθεί μέσω 

του ΗΑΤΤΑ 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*  

 

ΝΑΙ 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. 

ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. 

ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Πέμπτη 14 /03 / 2019  -13:00μ.μ    



12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Πέμπτη 14 /03 / 2019  -13:30μ.μ    

 

Η ανάθεση θα γίνει με αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς με ποιοτικά κριτήρια.  

Διευκρινήσεις για την προσφορά: Η προσφορά θα περιλαμβάνει:  Έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-επαγγελματικής ευθύνης σε ισχύ & Υ.Δ 

ότι η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν έχει 

ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της.  Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με σαφή αναφορά στα ασφαλιζόμενα ποσά.  Στη 

συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή. Οι 

παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και να περιέχονται: 

διόδια, φόροι ή τέλη διαμονής και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση επιβάλλεται από 

τις τοπικές αρχές των τόπων διέλευσης ή διαμονής.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το 

Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά 

έντυπα, θα απορρίπτονται. 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, κλείσιμο 

συνόρων, κλπ) χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.  

Ισχύουσα νομοθεσία: η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/06- 03-2017 του ΦΕΚ 681 τΒ/2017 και του εγγράφου 15589/ΗΙ/30-01-

2018 του ΥΠΠΕΘ 

                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                            Ο Διευθυντής 

                                                                                                                                 

                                                                                                           Σχοινάς Βασίλης 

  

                                                                                                        


