
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : Πύλη –Τρικάλων 
ΤΑΧ. ΚΩΔ.  : 42032  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2434022177 
FAX  : 2434022166  
e-mail  : lykpylis@sch.gr   
 
ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
3μερη εκπαιδευτική επίσκεψη από τους μαθητές της Β’ τάξης του ΓΕΛ Πύλης 
στην Αθήνα.»  
 
Έχοντας υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/2-12-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, για την 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων 44 μαθητών της Β’ τάξης 
του ΓΕΛ Πύλης στην Αθήνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
1. Τόπος προορισμού  : Αθήνα  
2. Διαδρομή   : Πύλη-Αθήνα-Πύλη 
3. Μετακινήσεις   : Εντός Αθηνών 
4. Ημερομηνία αναχώρησης : 7-4-2016 
5. Ημερομηνία επιστροφής : 9-4-2016 
6. Διανυκτερεύσεις  : Δύο (2) 
7. Αριθμός συμ/χόντων μαθητών : Σαράντα (44) 
8. Συνοδοί καθηγητές  : Τρεις (3) 
9. Μεταφορικό μέσο  : Λεωφορείο 
10. Ασφάλιση επαγ/κής ευθύνης : Μαθητών και συνοδών 
11. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας (να αναφερθεί ρητά το 

κόστος αυτής) 
12. Ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων και μετακινήσεων 
 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
• Πέμπτη 7-4-2016: Αναχώρηση το πρωί στις 7:00π.μ. 12:30μ.μ.: Άφιξη στο Καλλιμάρμαρο  και 

περιήγηση στο Ζάππειο και στην Ακαδημίας 4:00μ.μ :  Φαγητό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
7:00 μ.μ : Έξοδος και παρακολούθηση θεατρικής παράστασης δείπνο, διανυκτέρευση. 

• Παρασκευή 8-4-2016: 10:00 π.μ : Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης και περιήγηση στην Πλάκα 3:00 μ.μ :Ελεύθερος χρόνος 
για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 9:00 μ.μ.: Περιήγηση στην πόλη, δείπνο, βραδινή 
έξοδος, διανυκτέρευση.  

• Σάββατο 9-4-2014: 11:00μ.μ.: Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Στάδιο 2:00μ.μ.: Φαγητό 4:00μ.μ. : 
Αναχώρηση για Πύλη και επιστροφή στην Πύλη το βράδυ στις 10:00 μ.μ. 
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε συνεννόηση με το πρακτορείο.  

13. Κόστος εκδρομής ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με free για τους συνοδούς. 
Ελάχιστος αριθμός σαράντα (40). Για το κόστος της εκδρομής θα κοπούν αποδείξεις 
αναλογικά σε κάθε μαθητή. 

Πύλη,  10-03-2015 

Αρ. Πρωτ.:  111 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ 

 
 

ΠΡΟΣ : Δ/νση Δ.Ε. Τρικάλων 
  Μ. Μπότσαρη 2  
  42100 Τρίκαλα 
 
ΚΟΙΝ: Τουριστικά γραφεία 



14. Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΓΕΛ Πύλης και του 
πρακτορείου που θα επιλεγεί στο οποίο θα προβλέπονται και οι όροι μη τήρησης των 
συμφωνηθέντων.      

 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ Πύλης (Πίνδου 4 - Πύλη) μέχρι Τρίτη,15-3-
2016 και ώρα 10:30 π.μ.  
Η κατάθεση των γραπτών προσφορών από τα ταξιδιωτικά γραφεία απαραίτητα συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
Οι προσφορές θα ανοιχθούν την Τρίτη, 15-3-2016 και ώρα 11:20μ.μ.  
 
 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
  


