
    

 

 Θέμα: « Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος από ηοσριζηικά γραθεία για 

πραγμαηοποίηζη πολιηιζηικής εκδρομής ζηην Πάηρα » 

 

      Παξαθαινύκε ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία λα καο απνζηείινπλ ( κε θιεηζηό θάθειν ) κέρξη               

ηε Δεσηέρα 28-11-2022 θαη ώξα 12:30  ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ηεηξαήκεξε πνιηηηζηηθή  

εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηην Πέμπηη 15 Δεκεμβρίοσ 

έως και ηην Κσριακή 18  Δεκεμβρίοσ 2022 ζηελ Πάηξα, αθνύ ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηα  

παξαθάησ: 

 

1. Για ηις μεηακινήζεις  - διαμονή: 

 Αξηζκόο καζεηώλ: ηξηάληα επηά (37 ) ζε 7 ηξίθιηλα δσκάηηα, 6 

δίθιηλα θαη 1 ηεηξάθιηλν ηεξνπκέλσλ ησλ πγεηνλνκηθώλ 

πξσηνθόιισλ. 

 Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ: ηξείο (3) ζε κνλόθιηλα. 

 πλνδνί θαη καζεηέο ζην ίδην θαηάιπκα. 

 ‘Έλα (1) ιεσθνξείν κε όιεο ηηο αλέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο κε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε παιαηόηεηα. 

 Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζηηο πεξηεγήζεηο – μελαγήζεηο, 

κεηαθνξέο θιπ θαη ζηα δείπλα πνπ ζα γίλνπλ εθηόο μελνδνρείνπ θαη 

ζε πηζαλέο έθηαθηεο δηαδξνκέο εληόο ηεο πόιεο. 

 Ξελνδνρείν 3 ή 4 αζηέξσλ κε πξσηλό. 

 Αζθάιηζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

2. Απαραίηηηά δικαιολογηηικά: 

 Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο 

 Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ όηη δηαζέηεη ην εηδηθό 

ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη όηη ζα 

ηεξεζνύλ ηα ηζρύνληα πξσηόθνιια ηνπ ΔΟΓΤ γηα ηνλ Covid 19. 
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        Κάθε ενδιαφερόμενο 
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3. Πρόγραμμα εκδρομής: 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπηη 15/12/2022 Δραζηηριόηηηα 

   ώξα 09:00: αλαρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ ΔΠΑΛ 

Παξακπζηάο γηα Πάηξα 

  ώξα 12:00: ζηάζε ζηελ Ναύπαθην θαη πεξηήγεζε 

ζηελ πόιε, γεύκα  

    ώξα 16:00: άθημε ζηελ Πάηξα, ζην μελνδνρείν.         

Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Ξεθνύξαζε.  

  ώξα 18:30: πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο 

  ώξα 21:30: δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε 

 

Παραζκεσή 16/12/2022 Δραζηηριόηηηα 

 ώξα 08:30: πξσηλό 

ώξα 10:00: αλαρώξεζε γηα Αξραία Οιπκπία 

   ώξα 12:00: άθημε ζηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν ηεο 

Οιπκπίαο, πεξηήγεζε ζε απηόλ θαη ζηα Μνπζεία 

εληόο απηνύ.  

ώξα 14:30: γεύκα ζηελ Αξραία Οιπκπία  

ώξα 16:00: αλαρώξεζε γηα Πάηξα 

ώξα 18:00: άθημε ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε 

ώξα 19:30: επίζθεςε ζηα Φειά Αιώληα 

ώξα 21:30: γεύκα, δηαλπθηέξεπζε 

 

άββαηο 17/12/2022 Δραζηηριόηηηα 

 Ώ     ώξα 08:30: πξσηλό 

        ώξα 10:00: αλαρώξεζε γηα Καιάβξπηα (κε ηνλ 

νδνλησηό) 

           ώξα 12:00: άθημε ζηα Καιάβξπηα, πεξηήγεζε ζηελ 

πόιε, επίζθεςε ζην Μνπζείν Οινθαπηώκαηνο 

        ώξα 15:00: γεύκα ζηα Καιάβξπηα 

        ώξα 16:00 : Αλαρώξεζε γηα Πάηξα 

        ώξα 18:00: Άθημε ζην μελνδνρείν, μεθνύξαζε 

        ώξα 20:30: πεξηήγεζε ζηελ πόιε, γεύκα, 

δηαλπθηέξεπζε 

 

Κσριακή 18/12/2022 Δραζηηριόηηηα 

  ώξα 08:30: πξσηλό 

 ώξα 10:00: αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν 

 ώξα 10:30: επίζθεςε ζηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Αλδξέα 

 ώξα 11:30: αλαρώξεζε γηα Μεζνιόγγη 

 ώξα 13:30: ηάζε ζηελ ηζηνξηθή πόιε ηνπ     

Μεζνινγγίνπ, γεύκα 

      ώξα15:30 : Αλαρώξεζε γηα Παξακπζηά κε ελδηάκεζεο   

ζηάζεηο 

   ώξα 18:30 άθημε ζην ΔΠΑΛ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ. ΠΔΡΑ 

ΣΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 

 

 

     

Αλ ην ιεσθνξείν ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ πξόγξακκα θηλείηαη πέξαλ από ηα ρξνληθά 

όξηα πνπ πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία θαη απαηηείηαη ε ύπαξμε επηπιένλ νδεγνύ ή νρήκαηνο, 

ε ύπαξμή ηνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. 

 

Τπελζπκίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή αηθλίδηαο αζζέλεηαο 

καηαησζεί ε ζπκκεηνρή καζεηώλ, ην πνζό ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί από ην ηνπξηζηηθό 

γξαθείν. 

 



Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη, εθηόο από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ε ηειηθή 

ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ περιλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ, διοδίων, 

θόροσ διαμονής αλλά και η επιβάρσνζη ανά μαθηηή.   
 

Σν ζρνιείν δηαηεξεί δηθαίσκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή αλ δελ 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνύκελνο αξηζκόο καζεηώλ ή ζπλνδώλ. 

 

Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο, πέξαλ ηεο ηηκήο, ζπλεθηηκά ηελ πνηόηεηα, ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη ην εύξνο ησλ πξνζθεξόκελσλ παξνρώλ, ηελ αζθάιεηα ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη δελ ππνρξενύηαη λα επηιέμεη απαξαίηεηα ηελ πξνζθνξά πνπ κεηνδνηεί. 

 

Από ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο εθδξνκήο ην 20% ζα παξαθξαηεζεί ζαλ εγγύεζε αθξηβνύο 

εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο – ζπκθσλεηηθνύ θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ από ηελ εθδξνκή, ππό ηνλ όξν όηη ηεξήζεθαλ εθ κέξνπο ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ όιεο νη δεζκεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό. 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ κόλν ζε θιεηζηό θάθειν ζην 1
ν
 ΔΠΑΛ 

Παξακπζηάο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην παξόλ 

έγγξαθν.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, κε ην ηνπξηζηηθό γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθδξνκή, ζα 

ππνγξαθεί ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κε όια ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ην όλνκα ηνπ 

Ξελνδνρείνπ, θαηεγνξία, αξηζκόο θιηλώλ θαη παξερόκελεο ππεξεζίεο, ζπλεκκέλα ην 

πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο, αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο, ζπλνιηθό 

θόζηνο θαη θόζηνο αλά καζεηή.  

Δεν θα γίνει δεκηή καμία προζθορά πέραν ηης ημερομηνίας και ώρας ποσ 

αναγράθεηαι. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

                            Παξακπζηά, 22 /11/2022 

                                                                                              

                      Ο Γηεπζπληήο 

 

 

                                                                                                  

                                                                                    ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ 
 

 

 

                                                                         


