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ΘΕΜΑ :«Πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò για την οργÜνωση τετραÞμερηò εκπαιδευτικÞò
επßσκεψηò (πο πλαßσιο των ΠρογραμμÜτων Σχολικþν ΔραστηριοτÞτων και του Αναλυτικοý
ΠρογρÜμματοò αην ΠÜτρα των μαθητþνΛριþν του Γυμνασßου ΛΤ Κερασοχωρßου »

ΣΧΕΤ:Υ.Α. 20883/ Γ4/ L2-02-2O20 ( ΦΕΚ 456Ιτ.Β'Ι 1-3-02-2020 )

Σýμφωνα με την 2Ο883/Γ4Ιº2-02-2Ο2Ο Υ.Α. (ΦΕΚ 456/τ.Β'/13-02-2020),το ΓυμνÜσιο ΛΤ Κερασοχωρßου,

μÝσω τηò Διευθýντριαò ΒασιλικÞò Σιοýτα, προσκαλεß τα ΤουριστικÜ Γραφεßα τηò χþραò να εκδηλþσουν
ενδιαφÝρον για τη διοργÜνωση τετραÞμερηò εκπαιδευτικÞò επßσκεφηò στο πλαßσιο των ΠρογραμμÜτων
Σχολικþν ΔραστηριοτÞτων και του Αναλυτικοý ΠρογρÜμματοò μαθητþν/μαθητριþν του Γυμνασßου ΛΤ
Κερασοχωρßου.
Ποοορισμüò: ΠÜτρα
Χρüνοò ποανματοποßησπ( : Η επßσκεψη θα πραγματοποιηθεß απü ΠÝμπτη 9 Μαρτßου 2023 Ýωò και την
ΚυριακÞ 12 Μαρτßου 2023.
Αοιθυüò συμμετεγüντων : Ο αριθμüò των μαθητþν και μαθητριþν που θα συμμετÜσχουν στην εκδρομÞ
εßναι εßκοσι δýο (22 ).Την εκδρομÞ θα συνοδεýσουν τρειò (3) εκπαιδευτικοß, Το γενικü σýνολο μαθητþν
και εκπαιδευτικþν εßναι εßκοσι πÝντε (25) Üτομα.
Α. ΠαοογÝò που ζητοýιιται
Μεταüοοικü υÝσο
Τουριστικü ΛεωÞορεßο στη διÜθεση των μαθητþν καθ' üλη τη διÜρκεια τηò εκδρομÞò και σε üλεò τιò
μετακινÞσειò των μαθητþν. Το ßδιο λεωφορεßο θα χρησιμοποιηθεß απü την εκκßνηση μÝχρι και το πÝραò
τηò εκδρομÞò. Θα πρÝπει να τηροýνται üλεò οι προβλεπüμενεò απü τη νομοθεσßα προδιαγραφÝò (Ýλεγχοò

ΚΤΕΟ, ÝγγραÞα καταΜηλüτηταò οχÞματοò, επαγγελματικÞ Üδεια οδÞγησηò, ελαστικÜ σε καλÞ κατÜσταση,
πλÞρωò κλιματιζüμενο ) καθþò και να πληροýνται üλεò οι προýποθÝσειò για τιò ασÞαλεßò μετακινÞσειò
των μαθητþν (ζþνεò ασφαλεßαò, Ýμπειροò οδηγüò).
Καταλýματα
Ξενοδοχεßο 3* Þ 4* για μßα (01) διανυκτÝρευση στην ΠÜτρα με βεβαßωση απü το Ξενοδοχειακü
ΕπιμελητÞριο ΕΜÜδοò üτι το ξενοδοχεßο ανÞκει σε αυτÞ την κατηγορßα. Το ξενοδοχεßο να εξασφαλßζει
πρωινü στουò μαθητÝò και στουò συνοδοýò. Τα δωμÜτια να εßναι τρßκλινα Þ τετρÜκλινα για τουò μαθητÝò
και τρßα (3) μονüκλινα για τουò συνοδοýò. Η προσφορÜ θα πρÝπει να περιÝχει ρητÞ αναφορÜ στο üνομα
του ξενοδοχεßου και στην κατηγορßα του. Την ημÝρα υπογραÞÞò του συμÞωνητικοý, ο μειοδüτηò θα φÝρει
γραπτÞ βεβαßωση του ξενοδοχεßου üτι διαθÝτει τον απαιτοýμενο αριθμü δωματßων (μονüκλινα, δßκλινα,
τρßκλινα, τετρÜκλινα ) και θα δοθοýν οι αριθμοß των δωματßων για να γßνει η κατανομÞ των μαθητþν (να

γνωρßζει ο κÜθε μαθητÞò σε τι δωμÜτιο θα μεßνεÞ,

ΛοιπÝò υπηρεσßεò

1. Το ξενοδοχεßο πρÝπει να Ýχει σε επιφυλακÞ γιατρü σε κÜθε περßπτωση ασθÝνειαò μαθητÞ Þ

συνοδοý καθηγητÞ.
2, Εκπρüσωποò του πρακτορεßου πρÝπει να μπορεß να εßναι σε επικοινωνßα με τουò συνοδοýò

καθηγητÝò σε κÜθε χρονικÞ στιγμÞ.
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3. Στην προσφορÜ πρÝπει να περιλαμβÜνεται υποχρεωτικÞ ΑσφÜλιση ΕπαγγελματικÞò ΑστικÞò
Ευθýνηò διοργανωτÞ, üπωò ορßζει η κεßμενη νομοθεσßα, καθþò και πρüσθετη υποχρεωτικÞ
ασÞιßΛιση για περßπτωση ατυχÞματοò Þ ασθενεßαò μαθητÞ Þ συνοδοý καθηγητÞ.

4. Στην προσφορÜ θα υπÜρχει δÝσμευση του πρακτορεßου για την περßπτωση που δεν θα
πραγματοποιηθεß η εκδρομÞ λüγω ανωτÝραò βßαò (κακοκαιρßα, εκλογÝò κλπ). Στην περßπτωση
αυτÞ θα επιστραφοýν τα χρÞματα (πουò μαθητÝò.

5. Στην προσφορÜ πρÝπει να περιλαμβÜνεται η τελικÞ συνολικÞ τιμÞ (συμπεριλαμβανομÝνου του

φΠΑ) τηò εκδρομÞò αλλÜ και η επιβÜρυνση ανÜ μαθητÞ χωριστÜ. Το πρακτορεßο θα εκδþσει
αποδεßξειò για τη δαπÜνη που θα αντιστοιχοýν σε κÜθε μαθητÞ χωριστÜ.

6. Την αποδοχÞ απü το πρακτορεßο ποινικÞò ρÞτραò σε περßπτωση αθÝτησηò των üρων του

συμβολαßου απü τη μεριÜ του με το ποσü των 300 ευρþ που θα δοθεß στο πρακτορεßο μετÜ το
πÝραò τηò εκδρομÞò.

7. Τα εισιτÞρια και η διαμονÞ των τριþν (3) συνοδþν καθηγητþν να εßναι δωρεÜν.
8. Η καταβολÞ των χρημÜτων θα γßνει σε δυο( 2 ) δüσειò. Η πρþτη δüση 50% θα δοθεß με την

υπογραφÞ του συμφωνητικοý και η δεýτερη δüση, απü την οποßα θα παρακρατηθεß το ποσü των

300€ που αναÞÝρεται στην παρÜγραφο, με την Ýναρξη τηò εκδρομÞò.
9. Με την προσφορÜ θα κατατεθεß απü το ταξιδιωτικü γραφεßο απαραßτητα και υπεýθυνη δÞλωση

üτι διαθÝτει το ειδικü σÞμα λειτουργßαò, το οποßο πρÝπει να βρßσκεται σε ισχý. Στο φÜκελο τηò
προσφορÜò πρÝπεινα υπÜρχει απαραßτητα CD με την προσφορÜ σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ.

10. οι προσφορÝò πρÝπει να κατατεθοýν σε κλειστü φÜκελο για να γßνουν αποδεκτÝò. Στο εξωτερικü

μÝροò του φακÝλου θα αναφÝρεται «ΠροσφορÜ για την τετραÞμερη εκπαιδευτικÞ επßσκεψη

μαθητþν/μαθητριþν του Γυμνασßου ΛΤ Κερασοχωρßου στην ΠÜτρα». Οι προσφορÝò πρÝπει να
περιγρÜφουν αναλυτικÜ τιò προσφερüμενεò υπηρεσßεò, σýμφωνα με τουò üρουò τηò προκÞρυξηò
και τη σχετικÞ νομοθεσßα.

11. ΚÜθε γραφεßο θα καταθÝσει μια (1) και μüνο προσφορÜ.

Β. Ποüνοαμμα εκδοομÞò
ΠÝμπτη ο9Ιο3Ι2ο23:Αναχþρηση απü Κερασοχþρι στιò 08:00 για ΠÜτρα με ενδιÜμεση στÜση, στο
Μεσολüγγι. Επßσκεψη στιò ΑλυκÝò Μεσολογγßου Τουρλßδαò, στο Μουσεßο ¶λατοò και τÝλοò στον ΚÞπο των
Ηρþων Μεσολογγßου. ¶φιξη στην ΠÜτρα και τακτοποßηση στο ξενοδοχεßο. ΠεριÞγηση στην πüλη τηò
ΠÜτραò, στο λιμÜνι και στα αξιοθÝατÜ τηò. ΔιανυκτÝρευση στην ΠÜτρα.
ΠαρασκευÞ LOIO3|2O23: Επßσκεψη στο Αρχαιολογικü Μουσεßο Πατρþν, Επßσκεψη στην οινοποιßα ΑΧΑΙΑ
ΚΛΑοΥΣ, στο ΚÜστρο ΠÜτραò και στο Δημοτικü ΘÝατρο Απüλλων, ΣυμμετοχÞ σε αστροβραδιÜ με την
αστρονομικÞ εταιρεßα ΠÜτραò "Ωρßων". ΔιανυκτÝρευση στην ΠÜτρα.
ΣÜββατο LLIO3I2O23: Αναχþρηση απü το ξενοδοχεßο για την Αρχαßα Ολυμπßα. ΠεριÞγηση στον
αρχαιολογικü χþρο, επßσκεψη στο Μουσεßο Αρχαßαò ΕλληνικÞò Τεχνολογßαò "Κ. ΚωτσανÜ", ΕπιστροφÞ
στην ΠÜτρα και επßσκεψη στην Ýκθεση FUTURA, με θÝμα το θεσμü του Καρναβαλιοý. ΔιανυκτÝρευση στην
ΠÜτρα.
ΚυριακÞ L2(O3I2O23: Επßσκεψη στον Ιερü Ναü Αγßου ΑνδρÝα Πατρþν. Αναχþρηση για Αγρßνιο επßσκεψη
στο γÞπεδο ΠΑΕ Παναιτωλικοý. Επßσκεψη στη ΔημοτικÞ ΛαχαναγορÜ Αγρινßου. Αναχþρηση για
Κερασ,οχþρι και Üφιξη στο ΓυμνÜσιο ΛΤ Κερασοχωρßου στιò 10.00

Η κατÜθεση των προσφορþν θα γßνει στο ΓυμνÜσιο ΛΤ Κερασοχωρßου μÝχρι καιτην ΠÝμπτη 23

Φεβρουαρßου þρα 11:00 το πρωß.
Η αποσφρÜγιση των προσφορþν θα γßνει απü την αρμüδια ΕπιτροπÞ την ßδια μÝρα 23/02 και þρα

11:30π.μ. Η επιτροπÞ διατηρεß το δικαßωμα να ζητÞσει οποιαδÞποτε γραπτÞ διευκρßνιση απü τα
τουριστικÜ γραφεßα που θα εκδηλþσουν ενδιαφÝρον
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