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ΠΡΟ 

Σαμηδησηηθά – Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία 

 

ΚΟΗΝ: 

Γηεύζπλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Κνδάλεο 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για διεξαγωγή Εκπαιδεςηικήρ Εκδπομήρ ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ Πολιηιζηικών Ππογπαμμάηων ζηην 

Πάηπα – Απσαία Ολςμπία – Αεποποπική βάζη Ανδπαβίδαρ και Απάξος. 

 

 Σν 1ν Γπκλάζην Πηνιεκαΐδαο δηνξγαλώλεη ηεηπαήμεπη (ηπείρ διανςκηεπεύζειρ) εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε ζηελ Πάηξα – Αξραία Οιπκπία – Αλδξαβίδα – Άξαμν (κε έδξα ηελ Πάηξα), ζηα πιαίζηα ησλ 

πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ “Γέθπξα Υαξίιανο Σξηθνύπε” θαη “Οιπκπηαθνί αγώλεο” θαιεί κε βάζε ηελ 

Δγθύθιην 12987/Γ2/2011, ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη 

ηην Σεηάπηη 10/2/2016, και ώπα 11:00 π.μ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ. Οη πξνζθνξέο 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκόο: Πάηπα, Απσαία Ολςμπία, Ανδπαβίδα, Άπαξορ, Μεζολόγγι 

2. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ηε δηακνλή ηνπο ζε 

μελνδνρείν ηεζζάπων (4) ή πένηε (5) αζηέπων γηα ηξείο (3) λύρηεο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο Πάηξαο ή ζε κηθξή απόζηαζε από απηό. Σα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαζ' 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο γηα νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ απνθαζηζζεί από ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

3. Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Ξελνδνρείν ηεζζάπων (4) ή πένηε (5) αζηέπων. Σα δσκάηηα ζα πξέπεη λα 

είλαη, δίθιηλα ή ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηέζζεξα (4) κνλόθιηλα ή δίθιηλα γηα 

ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ 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, (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θιπ). 

4. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο, πιήξεο πξσηλό θαζεκεξηλά εληόο ηνπ μελνδνρείνπ 

ζε κπνπθέ. 

5. Ζ δηακνλή θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδώλ – θαζεγεηώλ (ζύλνιν 4) ζα είλαη δσξεάλ. 

6. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ένα (1) λεωθοπείο. 

7. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 35 (+,-) μαθηηέρ θαη 4 καθηγηηέρ, (2 ζπλνδνί θαη 2). 

8. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή 

θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 



λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή 

δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

9. Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο - επηζηξνθήο: Ζ αλαρώξεζε από ην ρνιείν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 

άββαηο 26/3/2016 και ώπα 7.00 π.μ. θαη ε επηζηξνθή ηελ Σξίηε 29/3/2016 ζηιρ 9.00 μ.μ. 

10. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη λα παξαδνζεί 

ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

11. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ 

ΦΠΑ). 

12. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήισζε όηη 

δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

13. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ, από ηελ 

επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 12987/Γ2/2011, ηελ Σέηαξηε 10/2/2016, θαη ώξα 

12:00 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ. 

14. Σν ρνιείν 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 Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ. 

 

  Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

 

 

 ηπιηαλόο Υαηδεζαββίδεο 

 ΠΔ 19 - Πιεξνθνξηθήο 


