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Πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ηαξιδιυηικών ςπηπεζιών ζηo 

πλαίζιο ηηρ  επηαήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ  ηος 7ος ΓΔΛ Παηπών ζηην Ιηαλία 

(Βενεηία –Βεπόνα -Λίμνη Garda)  

 

1. Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Πξνθήξπμεο είλαη ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην 

ηεο επηαήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Β΄ Λπθείνπ πνπ   ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο 28/3/2023 έσο 3/4/2023 ζηελ Ιηαιία, Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ε Γηεχζπλζε ηνπ 7νπ ΓΔΛ Παηξψλ θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ θιεηζηή έληππε  ή ειεθηξνληθή  πξνζθνξά κε θσδηθφ γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 

2. Πποδιαγπαθέρ 

2.1  Ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ ηηρ εκδπομήρ 

Ηκεξνκελία αλαρψξεζεο 28/3/2023, εκέξα Σξίηε   

Ηκεξνκελία επηζηξνθήο 3/4/2023, εκέξα Γεπηέξα   

2.2   Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν ζηην εκδπομή 

Αξηζκφο καζεηψλ: 48± 2 

Αξηζκφο ζπλνδψλ-θαζεγεηψλ: 4 

ςνολικόρ αξηζκφο καζεηψλ θαη ζπλνδψλ: 52 ± 2 

 2.3    Ενδεικτικό Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ  

 

1
η
 ημέπα, Σπίηη 28 Μαπηίος: Αλαρψξεζε απφ ηελ Πάηξα θαη επηβίβαζε ζην πινίν κε 

πξννξηζκφ ηελ Αλθφλα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ . 

2η ημέπα, Σεηάπηη 29 Μαπηίος: ΑΝΚΟΝΑ- ΒΔΝΔΣΙΑ. Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθφλα. 

Μεηάβαζε ζηε Βελεηία, κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηφ. Άθημε ζην μελνδνρείν καο 

θαη ηαθηνπνίεζε. Πεξηήγεζε  ζηελ Βελεηία. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

3η ημέπα, Πέμπηη 30 Μαπηίος: ΒΔΝΔΣΙΑ. Πξσηλφ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρψξεζε γηα 

παξνπζίαζε ησλ ρνξεπηηθψλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Βελεηία. Βησκαηηθή δξάζε 

ησλ καζεηψλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ξελάγεζε (κε μελαγφ), ζηα αμηνζέαηα ηεο 

Βελεηίαο (Βαζιλική Αγίος Μάπκος, Γέθςπα ηυν ζηεναγμών, Μεγάλο Κανάλι, Ponte di 

Rialto, Palazzo Ducale, Παλάηι και Μοςζείο Ca’ Rezzonico, Santa Maria della Salute, 

Santa Maria dei Miracoli, ναό ηος Αγίος Γευπγίος ηος Έλληνα  κλπ). Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν. Γείπλν. Βξαδηλφο πεξίπαηνο. Γηαλπθηέξεπζε.  

Π ά η π α : 2 4 - 1 - 2 0 2 3  

Α π. Ππυη : 104 

Ππορ : 

Σαξιδιυηικά γπαθεία 

Τατ. Δ/νζη: Σοσνίοσ 111-115 
Τ.Κ. – Πόλη: 26333 Πάηρα 

Ιζηοζελίδα https://blogs.sch.gr/7lyk-pat/  
email: mail@7lyk-patras.ach.sch.gr 
Πληροθορίες: Μαρία Μανένηη 
Τηλέθωνο: 2610 322116 
FAX: 2610 322116 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π & Γ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Γ.Δ. ΑΥΑΪΑ 
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4η  ημέπα, Παπαζκεςή 31 Μαπηίος: ΒΔΡΟΝΑ. Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα ηεο Βεξφλαο. Θα 

παξνπζηαζηεί ην ζεαηξηθφ δξψκελν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 

Βξαδηλφο πεξίπαηνο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 5η  ημέπα, άββαηο 1 Αππιλίος: Λίκλε Γθάξληα. Θα γίλεη πεξηήγεζε ζηε λφηηα πιεπξά απηήο. 

Θα επηζθεθζνχκε ηελ γξαθηθή πφιε - ρεξζφλεζν Sirmione και ηη γειηονική πόλη Πεζκιέπα. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν.  Βξαδηλφο πεξίπαηνο. Γηαλπθηέξεπζε. 

6η ημέπα, Κςπιακή 2 Αππιλίος: Πξσηλφ θαη ζηελ ζπλέρεηα άκεζε αλαρψξεζε γηα ηελ Αλθφλα. 

Δπίζθεςε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο. Δπηβίβαζε ζην πινίν γηα επηζηξνθή ζηελ Πάηξα. 

Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.  

7η ημέπα, Γεςηέπα 3 Αππιλίος: Άθημε ζηελ Πάηξα θαη απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ 

πιαηεία έκπξνζζελ ηνπ ζρνιείνπ. Λήμε εθδξνκήο. 

 Σν ηειηθφ πξφγξακκα ζα δηακνξθσζεί κε ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ- πξαθηνξείνπ θαη ζα 

είλαη ζχκθσλν κε ηνπο ζηφρνπο ησλ δχν Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πινπνηνχληαη θαη κε πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο / εθδξνκήο. 

 

2.4    Μεηαθοπά  

 

1. Με  λευθοπείο (όσι διώποθο) -να αναθέπεηαι ο απιθμόρ θέζευν και η παλαιόηηηα- πος 

θα πληποί όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ και 

θα διαθέηει όλα ηα απαηηνχκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην) ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν 

πινπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. Σο λευθοπείο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ 

και θα μεηακινείηαι ζύμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηος, όλερ ηιρ ώπερ βάζει ππογπάμμαηορ.  

2. Δπιβαηικό πλοίο Γπαμμήρ Πάηπαρ - Ανκόνα: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα πξνο θαη απφ Αλθφλα 

με έγγπαθη επιβεβαιυμένη κπάηηζη ζην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζε θακπίλεο. ηελ πξνζθνξά λα 

αλαθεξζνχλ ηα δξνκνιφγηα, ε εηαηξεία θαη λα ππάξρεη πιήξεο θάιπςε φισλ ησλ 

κεηαθεξφκελσλ ζε θακπίλεο. 

 

2.5 Γιαμονή  - Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεχζεηο: 

 

   α) Γπν δηαλπθηεξεχζεηο ελ πισ: - Γίθιηλεο ή Σεηξάθιηλεο γηα ηνπο καζεηέο – Μνλφθιηλεο 

θακπίλεο γηα ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο. Οη θακπίλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα είλαη ζην ίδην 

δηάδσκα θαη φζν γίλεηαη πην θνληά ζηηο θακπίλεο ησλ ζπλνδψλ. 

   β) Σέζζεξηο  δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρείν ζηελ πεξηνρή ηεο Βελεηίαο:  

     - Γσκάηηα: Σπίκλινα /ηεηπάκλινα δυμάηια για ηοςρ μαθηηέρ και μονόκλινα για ηοςρ 

ζςνοδούρ εκπαιδεςηικούρ.  
     - Καηεγνξία θαηαιχκαηνο γηα ηηο δηαλπθηεξεχζεηο εθηφο πινίνπ: Ξελνδνρείν 4 αζηέξσλ (-

επίζεκνο ραξαθηεξηζκφο ΔΟΣ)- Απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο 

ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ μελνδνρείνπ ή ε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη αληίζηνηρν ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Η δηακνλή ησλ καζεηψλ ζην μελνδνρείν ζα γίλεη 

ζε ηξίθιηλα/ ηεηξάθιηλα δσκάηηα θαη ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζε κνλφθιηλα δσκάηηα θαη ζην 

μελνδνρείν ζα ιεηηνπξγεί 24σξε ξεζεςηφλ. Όια ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη θαηά πξνηίκεζε ζηνλ 

ίδην φξνθν ηνπ μελνδνρείνπ. Βνεζεηηθά θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη απνδεθηά. ηην πποζθοπά 

να αναθέπεηαι ηο όνομα ηος Ξενοδοσείος, η ακπιβήρ ηοποθεζία ηος και η σιλιομεηπική 

απόζηαζη από ηο κένηπο ηηρ πόληρ. 
ε φια ηα κέιε ηεο εθδξνκήο ζα πποζθέπεηαι καθημεπινά ππυινό από ηο ξενοδοσείο ζε 

κπνπθέ θαη ζα έρεη δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ πξσηλνχ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

οπυζδήποηε λα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά κε ημιδιαηποθή.  Πξνζθνξέο κφλν κε πξσηλφ 

δελ ζα γίλνπλ δέθηεο. 
 

2.6 Ξεναγόρ 

Ξελάγεζε ζηελ Βελεηία θαη ηηο δχν εκέξεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

2.7 Αξρεγφο - πλνδφο κε εκπεηξία ζηνπο ηφπνπο δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ 
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2.8   Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ (ςποσπευηική) και ηαξιδιυηική  

 Σν αλάδνρν ηαμηδησηηθφ γξαθείν βάζεη ηνπ Π.Γ. 339/1996 απαηηείηαη λα είλαη 

αζθαιηζκέλν γηα αζηηθή-επαγγεικαηηθή επζχλε. Τπνρξενχηαη  πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ηεο 

εθδξνκήο, λα θαηαζέζεη ζην ζρνιείν φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

ζχκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο  επζχλεο ζε ηζρχ. ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν ζα δηαζηαπξψζεη 

κέζσ ηνπ ΗΑΣΣΑ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη αθνχ ειεγρζνχλ, ζα γίλεη ε ηειηθή 

θαηαθχξσζε ζην γξαθείν πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν θξίλεηαη έθπησην. 

 Πξφζζεηε Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. Πξφζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμφδσλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Δπίζεο ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν επηβάιιεηαη λα πξνζθνκίζεη ην 

ζπκβφιαην ηεο πξφζζεηεο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πνζά πνπ 

θαιχπηεη θαη φηη ζα ππάξρεη πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ κεηαθηλνχκελσλ θαη 

αζθάιεηα ζε πεξίπησζε λφζεζεο απφ Covid-19.  

 

3. Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ 

Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη νη ρψξνη δηακνλήο ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 

3.1. Πποδιαγπαθέρ οσημάηυν καη’ ελάσιζηον 

• Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

• Κιηκαηηζκφ θαη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε  

• Δπαξθή ρψξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπψλ. 

 . 

3.2. Πποδιαγπαθέρ σώπυν διαμονήρ καη’ ελάσιζηον. 

       Οη ρψξνη πνπ ζα πξνζθεξζνχλ γηα ηε δηακνλή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ θαη κπάλην εληφο ησλ 

δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηε θαηάηκεζε ησλ καζεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά θαηαιχκαηα, αθφκα θαη αλ είλαη φκνξα. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη απφ ην  θαηάιπκα 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Internet.  

 

4. Λόγοι αποκλειζμού μεηά ηην επιλογή πποζυπινού αναδόσος ηος διαγυνιζμού. 

Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάδνρνο ηεο εθδξνκήο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη  ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη λα πξνζθνκίζεη, εληφο 3 ηξηψλ εκεξψλ, ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά θξίλεηαη έθπησην. 

 

5. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ: Όια ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

6. α) Χρόνος, τρόπος και τόπος σποβολής των προσυορών 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζθξαγηζκέλεο ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ  κέρξη θαη ηην 

Γεςηέπα 30-1-2023  και ώπα  9.00 π.μ  

β) Χρόνος και τόπος αποσυράγισης των προσυορών  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θα γίνει ηην Γεςηέπα 30-1-2023 και ώπα 9.15 ζηο  

Γπαθείο ηηρ Γιεςθύνηπιαρ  ηος 7
ος

 ΓΔΛ Πάηπαρ. 

7. Ρήηπα ζςμμεηοσήρ 
 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο Σξνραίαο θαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε δηαπηζησζεί φηη ηα 

πηζηνπνηεηηθά δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ, ηφηε ην πξαθηνξείν ζα 

ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή φινπ ηνπ πνζνχ θαη επηπιένλ ελφο 20%. ε πεξίπησζε πνπ 
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δηαπηζησζεί φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο δελ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηελ επηιεγείζα πξνζθνξά 

(π.ρ. πνηφηεηα πξσηλνχ, ιεσθνξείνπ, δσκαηίσλ θιπ), ζα παξαθξαηεζεί ην 20% ηεο ζπλνιηθήο 

ακνηβήο ηνπ πξαθηνξείνπ. Σν πνζφ απηφ, αλ φια εμειηρζνχλ βάζεη ηεο πξνθήξπμεο, ζα 

εμνθιεζεί κηα εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθδξνκήο.  

 

8. Η πποζθοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνει  

ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ:  

1) Σε ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή. Οη 

παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α. θαη ζα πεξηέρνληαη: Φφξνη 

αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρφλ επηπιένλ θφζηνο κεηαθνξάο απνζθεπψλ, δηφδηα, θφξνη 

ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ 

ηφπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο  

2) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζχκβαζεο αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζε ηζρχ & 

Τ.Γ φηη ε αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο θαιχπηεη ηα άηνκα ηεο εθδξνκήο θαη δελ έρεη μεπεξαζηεί ην 

φξην ηεο ηζρχνο ηεο.  

3) Τπνρξεσηηθή θαη Πξφζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη ηα πνζά αηπρήκαηνο πνπ αζθαιίδνληαη 

φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ.  

4) Τπεχζπλε δήισζε φηη ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη φηη ηα ιεσθνξεία (λα αλαγξάθνληαη νη πηλαθίδεο θαη ν αξηζκφο ζέζεσλ) 

πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο αζθάιεηαο θαη δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (έιεγρνο 

ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθφ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ, αλαθνξά παιαηφηεηαο θ.α) ζε ηζρχ. 

 5) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

 6) Βεβαίσζε απφ ηα μελνδνρεία θαη ηα πινία γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα-θξάηεζε ησλ δσκαηίσλ 

/θακπίλσλ ζηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ.  

      Δάν η πποζθοπά δεν αναθέπεηαι ζηα παπαπάνυ αναλςηικά, θα θευπείηαι άκςπη. ε 

πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ε επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη ζε επηινγή ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ. 

      Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ 

ιεσθνξείνπ θαη θσηνηππίεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ηνπ δειηίνπ ειέγρνπ απφ ην ΚΣΔΟ θαη 

θσηνηππία ηνπ δειηίνπ θαηαιιειφηεηαο. Σν επηιεγέλ πξαθηνξείν είλαη ππνρξεσκέλν λα 

κεξηκλήζεη ψζηε φρη κφλν ηελ εκέξα ηεο αλνίγκαηνο αιιά θαη ηελ εκέξα ηεο αλαρψξεζεο φια ηα 

πηζηνπνηεηηθά λα είλαη ζε ηζρχ.  

     Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά 

ένηςπα, θα αποππίπηονηαι. Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προςφορά με κριτήρια οικονομικά 

αλλά και ποιοτικά.  

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

αξηζκνχ καζεηψλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιφγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηψλ, 

θαθνθαηξίαο, θαηαιήςεσλ, θιείζηκν ζπλφξσλ, έμαξζε παλδεκίαο θαη επηβνιή πεξηνξηζκψλ θιπ) 

ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνχ Γξαθείνπ.  

9.  Ιζσύοςζα Νομοθεζία  
Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε  ην άξ.14 ηεο ΤΑ20883/ΓΓ4/12-02-2020 (ΦΔΚ 456/Β/13-2-2020).

  

                                                                               Η Γηεπζχληξηα 

  

 Μαξία Μαλέληε 

 Φηιφινγνο  
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