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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος  
 
 
To Ηκεξήζην Γπκλάζην Κξόθνπ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη, ζύκθσλα κε ην  

άξζξν 17 ηεο κε αξ. 20883/ΓΓ4/12-02-2020, ΦΔΚ 456/η.Β/13-02-2020, Υ.Α., κε 

ηίηιν «Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο καζεηώλ/ηξηώλ 

Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ Σρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο 

ρώξαο», ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή γηα καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο θαη 

πξνθεξύζζεη κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ εύξεζε 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ (εγθεθξηκέλα θαη λόκηκα ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ ζα αλαιάβεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Κιεηζηέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο έσο ηηο 13-4-2022 

εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10:00. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ παξνπζία όισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο 13-4-2022 θαη ώξα 10.15 ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Οη 

πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ζα γίλνπλ κε ηα πην θάησ ζηνηρεία θαη 

απαηηήζεηο:  

Σηοισεία εκδπομήρ: 

 1. Πποοπιζμόρ: Αξραία Οιπκπία-Πάηξα-Κόξηλζνο-Πάηξα-Γειθνί-Αξάρσβα (3 

δηαλπθηεξεύζεηο :  δύν (2) ζηελ Πάηξα θαη κία (1) ζηελ Αξάρσβα. 

 2. Ημεπομηνία διεξαγωγήρ : 05/05/2022 έσο 08/05/2022 ( Πέκπηε-Παξαζθεπή- 

Σάββαην-Κπξηαθή). Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δηαθνξνπνηεζνύλ νη εκεξνκελίεο ηεο 

εθδξνκήο, εάλ εμαζθαιίδεηαη νηθνλνκηθόηεξε ηηκή ή θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο 

εθδξνκήο.  

 Εκδπομείρ: Σπλνιηθά άηνκα: 34 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί θαζεγεηέο.  

 Μεηακινήζειρ : Μεηάβαζε Οδηθώο: Κνδάλε – Αξραία Οιπκπία-Πάηξα, Πάηξα-

Κόξηλζνο-Πάηξα, Πάηξα-Ιηέα-Γειθνί-Αξάρνβα, Αξάρνβα-Ναύπαθηνο-Μεζνιόγγη-

Κνδάλε. 

 Επιθςμούμε : 

 1) Ξελνδνρείν 4 αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή ( πξσηλό-δείπλν). Τν μελνδνρείν λα είλαη 

κέζα ζηελ πόιε, ζε θνληηλή απόζηαζε από ην θέληξν ηεο πόιεο θαη όια ηα δσκάηηα 

λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην όξνθν/πηέξπγα ηνπ μελνδνρείνπ. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην 

μελνδνρείν λα πιεξνί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εύξπζκε δηακνλή 
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ησλ εθδξνκέσλ (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θ. ι. π). Γηα θάζε πξνηεηλόκελν 

μελνδνρείν λα δίδεηαη μερσξηζηή ηηκή, θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε 

ην μελνδνρείν, όπσο θαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζην Γηαδίθηπν.  

 2) Γηαλπθηεξεύζεηο ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο 

ζπλνδνύο ζην ίδην μελνδνρείν. 

 3) Αζηηθή αζθάιεηα θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο. 

 4) Γηα ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο ην ιεσθνξείν πξέπεη λα είλαη πνιπηειέο θαη 

θιηκαηηδόκελν θαη λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία (Γειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί 

θ.η.ι).Τν ιεσθνξείν λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή καο όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο 

ηεο εθδξνκήο. 

 5) Πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε 2νπ Οδεγνύ, ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 6) Πηζηνπνηεκέλν μελαγό ζύκθσλα κε ηε Γηεζλή Ννκνζεζία, ν νπνίνο ζα έρεη 

δηθαίσκα εηζόδνπ θαη μελάγεζεο ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο γηα ηελ 

Αξραία Οιπκπία, Αξραία Κόξηλζν, Γειθνύο. 

 7) Γηώξνθν ιεσθνξείν δε ζα πξνηηκεζεί. 

 8) Οη εθδξνκείο λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε δηόδηα  νύηε λα επηβαξπλζνύλ από δηαθνξέο 

πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε αλαηίκεζεο ησλ εηζηηεξίσλ. 

 9) Έθδνζε νλνκαζηηθώλ θνξνινγηθώλ απνδείμεσλ γηα ηνπο εθδξνκείο. 

 10) Τν αλαιπηηθό, θαζεκεξηλό πξόγξακκα ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 11) Η επηθύξσζε ζα γίλεη κεηά από απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο θαη πξόηαζε ησλ 

ππεπζύλσλ θαζεγεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ καζεηώλ. 

 12) Τν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο 

απνδεκίσζε ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν. 

 13) Ο δηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ζπλεπώο ζα 

ζπλππνινγηζηνύλ ηόζν ε ηηκή όζν θαη ε πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ θαηαιπκάησλ 

θαη ππεξεζηώλ.  

Σηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη: ❑ Η ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ 

ηνπ Φ.Π.Α.), ❑ Η ζπλνιηθή ηηκή αλά άηνκν, ❑ Τα νλόκαηα ησλ μελνδνρείσλ κε ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηειέθσλν, email θαη web site) ❑ 

Υπεύζπλε δήισζε όηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρύ. ❑ Έγγξαθα (αληίγξαθα e-mail ή fax) πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ 

ύπαξμε δηαζεζηκόηεηαο δσκαηίσλ ζηα μελνδνρεία γηα ηηο εκεξνκελίεο ηεο εθδξνκήο 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ εθδξνκέσλ. ❑ Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ 

ιεσθνξείνπ, κε ην νπνίν ζα γίλνληαη νη κεηαθηλήζεηο, θαζώο θαη όισλ ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαηαιιειόηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ. ❑ Θεσξεκέλν αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο νδήγεζεο ησλ νδεγώλ πνπ ζα νδεγεί ην ιεσθνξείν. 

 Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί 

από ην πνζό ηεο εμόθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.  
 
 
 
 Η Διεσθύνηρια  
 
 
                                                                    Παπακώζηα Αγνή                                        
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