
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ 
για 4ιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Κφπρο 

 

Σο Μουςικό χολείο Πατρϊν ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνου προγράμματοσ 
προτίκεται να πραγματοποιιςει 4ιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Κφπρο. Για 
το ςκοπό αυτό καλοφνται οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ που ενδιαφζρονται να 
υποβάλουν προςφορζσ για τθ μετακίνθςθ, με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ καλφτερθσ 
οικονομικισ και ποιοτικισ προςφοράσ. 

Η προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί ςφμφωνα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 
1. Προοριςμόσ: Κφπροσ 
2. Προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων:  18-20 μακθτζσ και 2 εκπαιδευτικοί. 
3. Χρόνοσ πραγματοποίηςησ: 9 Μαρτίου (αναχϊρθςθ)-12 Μαρτίου 2017 
(επιςτροφι) 
4. Μεταφορικό μζςα:  

α) Λεωφορείο για μετακίνθςθ από τθν Πάτρα-Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ-Πάτρα           
β) Αεροπλάνο για μετακίνθςθ από Ακινα -Λάρνακα -Ακινα. (δεκτζσ και 
προςφορζσ για Αεροπορικζσ Εταιρείεσ Χαμθλοφ Κόςτουσ)  

             γ) Λεωφορείο για μετακίνθςθ από αεροδρόμιο Λάρνακασ προσ το 
ξενοδοχείο και αντιςτρόφωσ. Σο λεωφορείο κα είναι ςτθ διάκεςθ των ςυνοδϊν 
για μετακινιςεισ εντόσ Κφπρου καθ' όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ, ςφμφωνα με 
το πρόγραμμα μετακινιςεων που κα κακοριςτεί από τουσ ςυνοδοφσ. O αρχθγόσ 
τθσ εκδρομισ διατθρεί το δικαίωμα να διαμορφϊςει το πρόγραμμα τθσ 
εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν καλφτερθ ζκβαςθ τθσ 
εκδρομισ, χωρίσ να παρεκκλίνει από τουσ βαςικοφσ όρουσ που προαναφζρονται. 
 
5. Διαμονή: Η διαμονι τριϊν ςυνολικά διανυκτερεφςεων κα πραγματοποιθκεί ςε 
ξενοδοχείο όχι λιγότερο των 3 αςτζρων (***) με πρωινό, ςε κεντρικό ςθμείο τθσ 
πόλθσ (Λάρνακα ι Λεμεςό). Απαραίτθτθ θ αναφορά του ονόματοσ και τθσ 
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Διεφκυνςθσ του Ξενοδοχείου. Σα δωμάτια να είναι  δίκλινα ι τρίκλινα για τουσ 
μακθτζσ και δφο (2) μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.  
 
6. Διατροφή:  Πζραν του πρωϊνοφ, αιτείται θ παροχι ενόσ γεφματοσ ςτο 
ξενοδοχείο (βραδινό) 
 
7. Δεν απαιτείται ξεναγόσ. 
 
 Σο λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ 
καταλλθλότθτασ (να μασ αποςταλοφν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά) ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ, δθλαδι:  
• Φωτοτυπία άδειασ κυκλοφορίασ  
• Φωτοτυπία Δελτίου Καταλλθλότθτασ  
• Δελτίο Ελζγχου ΚΣΕΟ  
• Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ και αςφάλιςθ όλων των 
ςυμμετεχόντων που κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι τισ 12-1-
2017 και ώρα 11:00 π.μ. Δε θα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που θα ςταλοφν με e-
mail ή fax. 
Η προςφορά κα περιλαμβάνει:  
1. Σθ ςυνολικι τιμι του ταξιδιοφ κακϊσ και τθν ανά μακθτι 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  
2. Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ διοργανωτι κακϊσ και πρόςκετθ ταξιδιωτικι 
αςφάλιςθ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ για τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και 
τθσ διαμονισ  
3. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ 
το οποίο να είναι ςε ιςχφ.  
 

Πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ καμία προςφορά δε κα γίνεται δεκτι. Θα 
επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικισ άποψθσ ςε ςυνδυαςμό 
με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

 

Ο Διευκυντισ 

 

Λζκκασ ταμάτθσ 


