
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
      

  Ραπηόπνπιν, 13 Φεβξνπαξίνπ 2023 

                                                                                                                
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ :17 

 

 

Πξνο: Σνπξηζηηθά γξαθεία ηεο 

ρώξαο 

 

 

          Δπαλαπξνθήξπμε 
                                                                                                                                          
 
 

ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε  εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νξγάλωζε 3/εκεξεο εθδξνκήο ζηα πιαίζηα ηωλ 

Πξνγξακκάηωλ ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ ζηα Σξίθαια ηνπ Γπκλαζίνπ ΛΣ Ραπηόπνπινπ Δπξπηαλίαο». 

ΥΔΣ.: Τ.Α 20883/Γ4/12-02-2020 (ΦΔΚ 456/η.Β /13-02-2020). 

 

Σν Γπκλάζην Λ.Σ. Ραπηόπνπινπ  κέζσ ηεο Γηεπζύληξηαο θαο  Φηδάλε Διεάλλαο θαη ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 

20883/Γ4/1202-2020 (ΦΔΚ 456/η.Β /13-02-2020), πξνζθαιεί ηα Σνπξηζηηθά Γξαθεία ηεο ρώξαο λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δηνξγάλσζε 3/ήκεξεο εθδξνκήο ηνπ . 

Πξννξηζκόο: Σξίθαια.  

Υξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο: Ζ εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην κήλα Μάξηην 2023 θαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα από  

Πέκπηε (πξσί) 16/03/2023  κέρξη θαη άββαην 18/03/2023. 

Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθδξνκή είλαη είθνζη 

ηέζζεξηο (24)  ζε ζύλνιν είθνζη νρηώ (28)  καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα. Δπίζεο ζα ζπλνδεύζνπλ 

ηέζζεξηο θαζεγεηέο. Σν γεληθό ζύλνιν καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ είλαη  είθνζη νρηώ (28) άηνκα.  

Α. Παξνρέο πνπ δεηνύληαη 

Μεηαθνξηθό κέζν: Σνπξηζηηθό ιεσθνξείν ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη ζε όιεο 

ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ, όπνπ απηό απαηηείηαη. Σν ίδην ιεσθνξείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ εθθίλεζε κέρξη 

θαη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο. Θα πξέπεη λα ηεξνύληαη όιεο νη πξνβιεπόκελεο από ηε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο 

(έιεγρνο ΚΣΔΟ, έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πιήξσο θιηκαηηδόκελν) θαζώο θαη λα πιεξνύληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηηο αζθαιείο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ 

(δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνο νδεγόο). 

Καηαιύκαηα: Ξελνδνρείν 4* γηα δπν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ κε βεβαίσζε από ην 

Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο όηη ην μελνδνρείν αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Σν μελνδνρείν λα 

εμαζθαιίδεη πξσηλό ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο ζπλνδνύο.  Σα δσκάηηα λα είλαη ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηέζζεξα (4) κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο. Να κελ ρξεζηκνπνηεζνύλ ξάληδα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηξίθιηλσλ ή ηεηξάθιηλσλ δσκαηίσλ από ην μελνδνρείν. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ξεηή αλαθνξά ζην όλνκα 

ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ. Σελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ν κεηνδόηεο ζα θέξεη 

γξαπηή βεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ θαη κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ 

αλαρώξεζε πξέπεη λα δνζνύλ ζην ζρνιείν νη αξηζκνί ησλ δσκαηίσλ γηα λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ (λα 

γλσξίδεη ν θάζε καζεηήο πνπ ζα κείλεη). Αιιαγή ηνπ μελνδνρείνπ κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ δε ζα γίλεη δεθηή.  

Λνηπέο ππεξεζίεο:  

1. Σν μελνδνρείν πξέπεη λα έρεη ζε επηθπιαθή γηαηξό ζε θάζε πεξίπησζε αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ 

θαζεγεηή.  

2. Δθπξόζσπνο ηνπ πξαθηνξείνπ πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή.  

3. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο 

δηνξγαλωηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη πξόζζεηε ππνρξεωηηθή αζθάιηζε ζεο 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή.  
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4. ηελ πξνζθνξά ζα ππάξρεη δέζκεπζε ηνπ πξαθηνξείνπ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εθδξνκή ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θαθνθαηξία, εθινγέο θιπ). ηελ πεξίπησζε απηή ζα επηζηξαθνύλ ηα ρξήκαηα 

ζηνπο καζεηέο.  

5. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηεο 

εθδξνκήο αιιά θαη επηβάξπλζε αλά καζεηή ρωξηζηά. Σν πξαθηνξείν ζα εθδώζεη απνδείμεηο γηα ηε δαπάλε 

πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά.  

6. Ζ κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή ησλ ηεζζάξσλ ζπλνδώλ λα είλαη δσξεάλ.  

7. Σν 20% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εθδξνκήο ζα παξαθξαηείηαη  σο εγγύεζε ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ησλ όξσλ ηεο εθδξνκήο. Σν πνζό απηό ζα θαηαβιεζεί ζην πξαθηνξείν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηελ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ αξρεγνύ θαη ησλ ζπλνδώλ ηεο εθδξνκήο όηη ην πξόγξακκα πινπνηήζεθε, 

όπσο είρε ζρεδηαζηεί.  

8. Ζ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη ζε ηξεηο (3) δόζεηο. Ζ πξώηε δόζε 25% ζα δνζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ, ε δεύηεξε 55% ζα δνζεί κηα βδνκάδα πξηλ ηελ αλαρώξεζε (κε ηελ θαηάζεζε από ηνλ 

κεηνδόηε ησλ αξηζκώλ ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ) θαη ην ππόινηπν, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν.  

9. Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαίηεηα θαη Τπεύζπλε Γήισζε όηη δηαζέηεη 

ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. ηνλ θάθειν ηεο πξνθνξάο πξέπεη λα 

ππάξρεη απαξαίηεηα CD κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

10. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο. ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ 

θαθέινπ ζα αλαθέξεηαη «Πξνζθνξά γηα ηελ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηνπ Γπκλαζίνπ ΛΣ 

Ραπηόπνπινπ ζηα Σξίθαια». Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

11. Κάζε γξαθείν ζα θαηαζέζεη κία  (1) κόλν πξνζθνξά.  

 

Β. Πξόγξακκα 3ήκεξεο Δθδξνκήο Γπκλαζίνπ Λ.Σ Ραπηόπνπινπ ζηα Σξίθαια 

 

ΠΔΜΠΣΗ 16 ΜΑΡΣΙΟΤ 2023 

 

Αλαρώξεζε 07.00 κε πξννξηζκό ην Μνπδάθη Καξδίηζαο γηα επίζθεςε ζην ΚΠΔ Μνπδαθίνπ ζηα πιαίζηα 

πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο.  Αλαρώξεζε γηα Σξίθαια θαη ηαθηνπνίεζε ζε μελνδνρείν. 

Διεύζεξν πξόγξακκα γηα θαγεηό θαη κία πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 17 ΜΑΡΣΙΟΤ 2023 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν 

Δπίζθεςε ζηε Βηνκεραλία Αλαςπθηηθώλ ΚΛΗΑΦΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγή ηαδηνδξνκίαο. 

Μεηάβαζε ζηελ Καιακπάθα θαη επίζθεςε ζην κνπζείν Φεθηαθήο Πξνβνιήο ζην Μνπζείν Φπζηθήο  Ηζηνξίαο θαη 

Μαληηαξηώλ θαη επίζθεςε ζε κνλή ησλ Μεηεώξσλ. Δπηζηξνθή ζηα Σξίθαια. Πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο πόιεο. 

Φαγεηό-Γηαλπθηέξεπζε. 

 

ΑΒΒΑΣΟ 18 ΜΑΡΣΙΟΤ 2023 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Δπίζθεςε ζηνπ κνπζείν Σζηηζάλε θαη ζηα Οζσκαληθά Λνπηξά. 

Πεξηήγεζε ζην θάζηξν  ηεο πόιεο ή ζην Εσνινγηθό θήπν. 

Φαγεηό. Αλαρώξεζε γηα Ραπηόπνπιν. Άθημε 21.00 ζην Ραπηόπνπιν. 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα 20/02/2023 θαη ώξα 12.00 π.κ ζην Γπκλάζην ΛΣ Ραπηόπνπινπ ζην 

γξαθείν ηε Γηεπζύληξηαο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Σν ζρνιείν δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζα 

αλαξηεζεί ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.  

           Ζ δηεπζύληξηα 

        Φηδάλε Διεάλλα        

                                                                                                                                            



                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  


