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ΘΕΜΑ : Επαναπποκήπςξη  

                  Ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ 

ζσεηικά με ηη μεηάβαζη, διαμονή και επιζηποθή μαθηηών/ηπιών και 

εκπαιδεςηικών ππορ και από ηην Ρώμη ηος Πποηύπος ΓΕ.Λ. Παηπών 

 

Σν ζρνιείν καο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 
ζηε Ρώμη, ην δηάζηεκα 9-11 ή 9-12 Μαΐνπ κε 53 μαθηηέρ/ηπιερ και 4 ζςνοδούρ 
καθηγηηέρ.  
Γη’ απηό ην ζθνπό θαινύκε ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
ππνβάιινπλ έληππεο πξνζθνξέο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κε 
ηα θάησζη ζηνηρεία:  
 
Ανασώπηζη 9 Μαΐος 2022 από ΠΑΣΡΑ πξνο ΑΘΖΝΑ κε ιεσθνξείν γηα ην 
αεξνδξόκην ‘ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ’. Πηήζε από Αζήλα πξνο Ρώκε (θαη 
κεηαθνξά από αεξνδξόκην ζην μελνδνρείν) θαη αληίζηξνθα πξνο Πάηξα ηελ 11η ή 
ηην 12η Μαΐος 2022 (θα επιλεγεί η ημεπομηνία επιζηποθήρ ανάλογα με ηη 
διαθεζιμόηηηα ηων πηήζεων και ηην ώπα επιζηποθήρ).  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο καο ζην εμσηεξηθό, επηζπκνύκε λα έρνπκε 
ιεσθνξείν πνπ ζα ξεναγήζει θάπνηεο ώξεο ζην ηζηνξηθό θέληξν. 
 
Παξαθαινύκε ζηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη μελνδνρεία θεληξηθά, ηνπιάρηζηνλ 
3 αζηέξσλ, κε πξσηλό, αιιά θαη δπλαηόηεηα εκηδηαηξνθήο (λα δνζεί μερσξηζηή 
πξνζθνξά αλ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα). Απαξαίηεηε είλαη ε αλαθνξά ζηελ 
νλνκαζία ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη ζην πεξηερόκελν ηνπ πξσηλνύ. Ζ δηακνλή λα γίλεη ζε 
δίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο κε θαλνληθά θξεβάηηα (ξάληδα δελ είλαη 
απνδεθηά) θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Αλ ππάξρεη επηβάξπλζε γηα 
δίθιηλν (πεξίπησζε ζπλεηδεηήο επηινγήο από καζεηέο) λα θαζνξίδεηαη ξεηά. Σα 
δσκάηηα λα κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε αθύιαθην αθάιππην ρώξν, ηα δε δσκάηηα ησλ 
ζπλνδώλ λα βξίζθνληαη δηάζπαξηα αλάκεζα ζηα δσκάηηα ησλ καζεηώλ. Σα 
μελνδνρεία λα έρνπλ θαιέο αμηνινγήζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (ηύπνπ hotels.com, 
booking.com, trivago.gr, θιπ). 
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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:  

1. Οπνηαδήπνηε άιιε πξόηαζε ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ζα εμεηαζηεί θαη, αλ είλαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, ζα πξνηηκεζεί. 

2. Μεηαθοπά: Όπνπ απαηηνύληαη κεηαθηλήζεηο, ζα γίλνληαη κ' έλα ιεσθνξείν ην 

νπνίν ρξεηάδεηαη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σν ιεσθνξείν νθείιεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

λόκνπ (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά 

παιαηόηεηαο, θ.α.). Να είλαη ζε άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε. Να 

δηαζέηεη θιηκαηηζκό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη επαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε 

απνζθεπώλ. ε πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθδξνκήο, λα γίλεη άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ από άιιν πηζηνπνηεκέλν από 

ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ιεσθνξείν ώζηε λα ηεξεζεί ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

3. Ξεναγήζειρ: ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη Αξρεγόο ηεο 

εθδξνκήο από ην πξαθηνξείν θαη ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο μελαγνύ όπσο 

πξναλαθέξζεθε. 

4. Αζθάλεια Εκδπομήρ: Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο 

επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη ε αζθάιηζε όισλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ, ε 

νπνία λα θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Δπίζεο, λα 

ζπκπεξηιεθζεί αζθάιεηα ζρεηηθή κε ην ελδερόκελν λόζεζεο από COVID-19. 

5. Ο διαγωνιζμόρ θα είναι μειοδοηικόρ με ποιοηικά κπιηήπια επιλογήρ. 

6. Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ θαη ηα εμήο: 

-  Όια ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζην ίδην θηίξην, ζε έλαλ ή ην πνιύ δύν νξόθνπο. 

- Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε 

ζηηο νξηζζείζεο εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

απεξγίεο, εθινγέο, έθηαθηα πγεηνλνκηθά κέηξα θ.ιπ.) κε αιιαγή εκεξνκεληώλ ή κε 

επηζηξνθή όισλ ησλ ρξεκάησλ ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν.   

7. Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε 

ηελ εθδξνκή από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία. Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα 

ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 

8. Με ηελ πξνζθνξά, λα θαηαηεζεί θαη Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ιεσθνξείν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί δηαζέηεη όια ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα θαη ζα είλαη ζε ηζρύ ηελ 

πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαθίλεζεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν, κέρξη 
ηελ 11η Αππιλίος 2022 (εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 κ.κ.), ζην ζρνιείν θαη ζην 
γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο. Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ θαζώο θαη ηελ αλά καζεηή επηβάξπλζε. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. θαη ππεύζπλε δήισζε όηη ην γξαθείν ηαμηδηνύ 
δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη 
ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα δερηνύκε θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Ζ απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηε Γεπηέξα 11/4/2022 θαη 
ώξα  12:30 κ.κ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ από επηηξνπή πνπ ζα 

απνηειείηαη από ηε Γηεπζύληξηα θαη εθπξνζώπνπο ησλ θαζεγεηώλ, ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ θαη ησλ γνλέσλ. 

 
        Ζ Γηεπζύληξηα 
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