
 

Πξνθήξπμε  εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο  
 εθδξνκήο Β΄ Λπθείνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ Βξνληάδνπ Υίνπ  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

1 Μεηαθίλεζε 

1.1 

Υξνληθή Πεξίνδνο 

Δθπαηδεπηηθήο 

Δπίζθεςεο 

Η πνιπήκεξε  εθδξνκή ηεο Β΄ Σάμεο ζηελ Μπηηιήλε ζα έρεη εκεξνκελία  

έλαξμεο ην  άββαην 09/04/2022 θαη εκεξνκελία ηέινπο ηελ  12/04/2022  
 

1.2.1 Αξηζκόο 

Μεηαθηλνύκελσλ 

Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ  10 Μαζεηέο θαη  16 Μαζήηξηεο  

1.2.2 Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ  3 πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί  

1.3 Σύπνο κεηαθίλεζεο 

Με πινίν (αλαρώξεζε) 

Με πινην (επηζηξνθή) 
 

                                                                           Με πνύικαλ  

  

1.4 

Πξνδηαγξαθέο 

Ορεκάησλ 

Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 Άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

 Κιηκαηηζκό 

 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 Δπαξθή ρώξν γηα ελαπνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

 Βαζηθά εξγαιεία επηζθεπήο/ζπληήξεζεο θαη εθεδξηθόο ηξνρόο 

 

1.4.1 

Να δηαζέηνπλ: 

 Άδεηα Κπθινθνξίαο εθδόζεσο έηνπο 1999 θαη κεηαγελέζηεξε 

 :Πξόζθαην θαη ζε ηζρύ ΚΣΔΟ  

 



 Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ 

 Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (γηα αζηηθή επζύλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη επηπξνζζέησο 

λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο δεκίεο ησλ νρεκάησλ θαη λα παξέρεηαη θάιπςε θαη ζηνπο 

επηβαίλνληεο) 

1.4.2 

Οη νδεγνί λα δηαζέηνπλ: 

 Γίπισκα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο ζε ηζρύ 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ 

 

    

 1.5 
Ηκεξήζηα 

κεηαθίλεζε  

Αλαρώξεζε 

(Ώξα ,Σόπνο ) 

Δλδηάκεζα ζεκεία / ζηάζεηο 

(ηόπνο).. 

Άθημε  

(Ώξα, ηόπνο) 
  

  

1η ημέρα 

Σάββατο 

     09/04/2022  

 

 
  Χίο 06:00 πμ 

 
 

 
  Μυτιλήνη 9:00 πμ  

  

Σηιπ 10:00 αμαςώοεζε 

για Αζώμαηξ 

Πεοιβαλλξμηικό 

ποόγοαμμα. 

Σηιπ 11:30 αμαςώοεζε 

για Αγιάζζξ . 

Πεοιβαλλξμηικό 

ποόγοαμμα 

Γπιζηοξθή ζηε Μρηιλήμε 

,ηακηξπξίεζε ζηξ 

νεμξδξςείξ και 

μεζεμεοιαμό θαγεηό  

16:00 αμαςώοεζε για 

Μαμηαμάδξ. 

Γπιζηοξθή ζηξ 

νεμξδξςείξ . 

Βοαδιμή ένξδξ ζηεμ 

πόλε ηεπ Μρηιλήμεπ. 

 

  
2η ημέρα 

Κυριακή 

 

Μυτιλήνη 

Αμαςώοεζε ζηιπ 8:30- 

Γπίζκεσε ζηξ Σίγοι. 
 

 
  



10/04/2022 

 

 

 

     

 

Ξεμάγεζε ζηξ μξρζείξ 

Φρζικήπ Ιζηξοίαπ –

Ποόγοαμμα 

πεοιβαλλξμηικό  

Σηιπ  13:00 αμαςώοεζε 

από Σίγοι για Καλλξμή , 

μεζεμεοιαμό θαγεηό  

ζηεμ Καλλξμή. 

 Γπιζηοξθή ζηξ 

νεμξδξςείξ ζηιπ 19:00. 

Βοαδιμή ένξδξ ζηεμ 

πόλε ηεπ Μρηιλήμεπ 

 

  

3η ημέρα 

Δευτέρα 

 11/04/2022 

) 

 

      

 

 

Αμαςώοεζε ζηιπ 8:30 

για Αλρκέπ –

Υγοόηξπξρπ. 

Πεοιβαλλξμηικό 

ποόγοαμμα. 

Σηιπ 10:30 αμαςώοεζε 

από Αλρκέπ για 

Μξρζείξ Γλαιξρογίαπ 

Αγίαπ Παοαζκερήπ . 

Πεοιβαλλξμηικό 

ποόγοαμμα. 

Σηιπ 12:30 αμαςώοεζε 

για ηξ Καζηοξςώοι 

Μόλρβξπ. Πεοιήγεζε 

ζηξ γοαθικό κάζηοξ και 

ςτοιό ηξρ Μόλρβξρ και 

νεκξύοαζε για θαγεηό .  

Αμαςώοεζε από 

Μόλρβξ για Πέηοα ηξ 

 

  

  

 



απόγερμα. Γπιζηοξθή 

ζηξ νεμξδξςείξ και 

βοαδιμή ένξδξπ.  

 

  

        4
η
 ημέρα 

       Τρίτη 

       12/04/2022 

 

 

     
 

Αμαςώοεζε ζηιπ 9:00 

από ηξ νεμξδξςείξ για 

Μξρζείξ Τεοιάμ και 

Θεόθιλξρ.   

Γπίζκεσε ζηξ κάζηοξ 

ηεπ πόλεπ ηεπ 

Μρηιλήμεπ . 

Φαγεηό ζηεμ πόλε ηεπ 

Μρηιλήμεπ και βόληα 

ζηα μαγαδιά ηεπ πόλεπ 

για ζξρβεμίο και δώοα . 

Σργκέμηοτζε  ζηξ 

λιμάμι ηεπ Μρηιλήμεπ 

Αμαςώοεζε για Φίξ με 

ηξ πλξίξ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

   

      

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ 

  

ΑΠΑΝΣΗΗ 

  2 Γηακνλή 

2.1 Αξηζκόο Κιηλώλ 
Θα πξέπεη λα δηαηεζνύλ    4   2θιηλα    θαη 6   3θιηλα δσκάηηα γηα ηελ 

δηακνλή ησλ  10   καζεηώλ θαη 16  καζεηξηώλ  
 



  

2.2 
Θα πξέπεη λα δηαηεζνύλ 3 κνλόθιηλα  δσκάηηα γηα ηε δηακνλή ησλ 

πλνδώλ Δθπαηδεπηηθώλ  
 

 2.3 
Αξηζκόο 

Γηαλπθηεξεύζεσλ:7 

Όινη νη καζεηέο θαη ζπλνδνί λα δηακέλνπλ ζην ίδην θαηάιπκα θαη ζηνλ 

ίδην όξνθν 
 

    

2.4 
Διάρηζηεο  

Απαηηήζεηο 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ  

2.4.1  
Σα θαηαιύκαηα λα είλαη 4*  ή 3* θαη λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πόιεο   

 
 

2.4.2  

Θα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη ηνπαιέηεο / 

κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά πξωηλό 

θαη πξναηξεηηθά εκηδηαηξνθή  

 

2.4.3  

Οη ρώξνη πνπ πξνζθέξνληαη  γηα ηε δηακνλή, εζηίαζε θαη ςπραγσγία 

ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

 

2.4.4  
Σα θαηαιύκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή θαη ίδξπζεο 

ή άιιε άδεηα αξκόδηαο αξρήο, ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ. 
 

 

 

 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

  3 ίηηζε 

3.1 
Κάιπςε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

(πξσηλό ζην μελνδνρείν) 

Οη ρώξνη ζίηηζεο λα ηεξνύλ άξηζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη πνηόηεηαο 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ 
 

 3.2      

 3.3     

 3.4     

 



α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

4 
Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη 

ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο 
ΝΑΙ   

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

5 Αζθάιεηα Αηπρήκαηνο ή αζζέλεηάο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.  
ΝΑΙ 

 
  

 

α/α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

6 

Να πξνζθνκηζζεί Τπεύζπλε Γήιωζε, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη ην 

Σνπξηζηηθό - Σαμηδηωηηθό  Γξαθείν δηαζέηεη ζε ηζρύ ην «Δηδηθό ήκα 

Λεηηνπξγίαο» 

 ΝΑΙ  

 
  

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  

Λόγω ηεο ν ηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηπρ όλ δπλαηόηεηα πξνζθνξάο δωξεάλ ζπκκεηνρήο γηα θάπνηνπο 

καζεηέο .   

 

 

 

 

 

 

Β) Ο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΟ 

πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί 3 

Μαζεηέο 26 



ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ 29 

 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΑΠΟ ΠΡΟ 
ΜΔΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΣΟΜΑ 

ΠΛΗΘΟ 
 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(κε ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(κε ΦΠΑ) 

(4)*(6) 

Αεξνπνξηθή        

Υεξζαία 

 
       

        

ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΠΛΗΘΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΟΤ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΟΤΝ 

ΠΛΗΘΟ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΩΝ 
  

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(κε ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(κε ΦΠΑ) 

(1)*(2)*(6) 

Γηα πλνδνύο 

Δθπαηδεπηηθνύο 
      

Γηα Μαζεηέο       

ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΠΛΗΘΟ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ 
 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(κε ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(κε ΦΠΑ) 

(2)*(6) 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ (γηα 

καζεηέο θαη ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο) 
    

ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ   

(γηα ηνπο καζεηέο) 
    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   



 

 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

Η ζπκπιήξωζε ηνπ Πίλαθα Απαηηήζεωλ Πξνζθνξάο θαζώο θαη ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο είλαη ππνρξεωηηθή. 

 

1. ην πεδίν ΑΠΑΝΣΗΗ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ηνπνζεηείηαη δηαηππώλνληαο: 

 «ΝΑΙ» αλ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε, κε πεξηγξαθή ηεο απαηηνύκελεο ππεξεζίαο (π.ρ.  κεηαθίλεζε-ρεξζαία ή/θαη αεξνπνξηθή). 

 «ΟΥΙ» αλ δελ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε όπσο πεξηγξάθεηαη.  

 

Υξόλνο θαη ηόπνο ππνβνιήο ηωλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε  εκέξα Παξαζθεπή   01/04/2022 θαη κέρξη ηηο 12:00  κεζεκέξη  ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Βξνληάδνπ 

δηεύζπλζε Υαηδεθξαγθνύιε Αλδξεάδε 107 Βξνληάδνο Υίνπ 82200 ή θαη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε mail@lyk-vront.chi.sch.gr  ππόςηλ ηνπ  θ. Κνληνύ Γεσξγίνπ . 

 

  

mailto:mail@lyk-vront.chi.sch.gr

