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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 

Τν Γπκλάζην Σεξβίσλ δηνξγαλώλεη 3ήμερη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ 

Πάηξα θαη θαιεί κε βάζε ηελ Δγθύθιην  33120/ΓΔ4/06-03-2017 ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Πέκπηε  14/03/2019 θαη ώξα 12:00,  ζην γξαθείν ηνπ 

Γ/ληή ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:  

 1. Πξννξηζκόο:  Πάτρα 

 2. Γηαλπθηεξεύζεηο: Δύο(2) στην Πάτρα 

 3. Γηακνλή ζε μελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*) ζε θεληξηθό 

ζεκείν ηεο Πάηξαο, κε πξσηλό ζε πιήξε κπνπθέ.  

 4. Γσκάηηα, θαηά πξνηίκεζε ζε δίθιηλα,  ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα, γηα ηνπο 

καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο. 

 5. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν. 

 6. Αξηζκόο απαηηνύκελσλ ιεσθνξείσλ: Ένα  
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 7. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 45 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί 

θαζεγεηέο.   

 8. Υπνρξέσζε ηνπ πξαθηνξείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα 

ζπληάμεη ην ζρνιείν. 
 9. Ο Γηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 
 10. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο 

πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, 

δώλεο αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ 

όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  

 11. Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο: Η αλαρώξεζε από ην Σρνιείν έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Πέμπτη, 11/4/2019, ώξα 8.30 π.κ. θαη ε επηζηξνθή ην 

άββατο 13/4/2019 ζηηο 8.30  κ.κ. ζηνλ ίδην ρώξν. 

 12. Απαηηείηαη ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ηνπ 

Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

 13. Απαηηείηαη πξόζζεηε αζθάιηζε γηα θάιπςε εμόδσλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζελείαο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 

 14. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ) θαη ε ηηκή αλά καζεηή. Οη εθδξνκείο δελ 

επηβαξύλνληαη κε δηόδηα. 

 15. Γσξεάλ δηακνλή, κεηαθίλεζε θαη πξόζζεηε αζθάιηζε ησλ ζπλνδώλ 

θαζεγεηώλ. 

 16. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

θαη ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ηζρύ.   

 17. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ, παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ 

λα παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 

33120/ΓΔ4/06-03-2017, την Πέμπτη, 14/3/2019 και ώρα 12:00, ζην γξαθείν ηνπ 

Γ/ληή ηνπ Γπκλαζίνπ Σεξβίσλ.  

 18. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή 

δηεπθξίληζε όπσο θαη ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο 

ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ 

Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.  

            19. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα 

παξαθξαηεζεί από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 

 

  

   Ο  Γ/ληήο ηεο  Σρνιηθήο Μνλάδαο  

  

   

            ΜΙΦΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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		2019-03-07T13:04:13+0200
	FOTIOS MICHOS




