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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 

 Ταχ. Δ/νση: Μαγούλα, Κ. Καστρίτσι 

Τ.Κ. – Πόλη: Κ. Καστρίτσι, 26504 

ΠΛΗΡ : 2610993995, Τόκα Νάντια 

         Προς:  Ταξιδιωτικά γραφεία 

 

 

  ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡ ΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΑΔ ΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ" ΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙ ΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡ Α .  

 

 Η διεύθυνση του Γυμνασίου Καστριτσίου καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου μέχρι 

Τετάρτη 05/4/2017 και ώρα 12.30, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την πραγματοποίηση 

διήμερης εκδρομής στην Ύδρα σύμφωνα με τα εξής στοιχεία: 

Ημερομηνία εκδρομής : από Πέμπτη 04/5/2017 έως Παρασκευή 05/5/2017 

Πρόγραμμα εκδρομής : 

 Ημέρα 1η : Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Καστριτσίου για Ύδρα 

 Ημέρα 2η :Αναχώρηση από Ύδρα για Πάτρα στο χώρο του σχολείου 

Συμμετέχοντες  

Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 20-22 μαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές 

ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ, 31/3/2017 

Αριθμ. Πρωτ. : 446 
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Μεταφορά 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με ασφαλές λεωφορείο το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές 
καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ορίζει ο νόμος. 

 
Διαμονή : σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων στην Ύδρα με πρωινό, σε δωμάτια 2κλινα ή τρίκλινα. Στην 

προσφορά να περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ημιδιατροφής. 

Ασφάλεια εκδρομής  

Ο διοργανωτής θα αναλάβει την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης των 

συμμετεχόντων και επιπλέον ασφάλιση κάλυψης των εξόδων των συμμετεχόντων σε περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της 33120/ΓΔ4/28-2-2017 απόφασης του 

ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 681/3-3-2017) 

Πρόσθετα στοιχεία 

Η προσφορά θα αναφέρεται σε καθέναν από τους παραπάνω όρους αναλυτικά. Επιπλέον θα 

αναφέρεται στο συνολικό κόστος της εκδρομής και στην επιβάρυνση ανά μαθητή για το σύνολο της 

εκδρομής καθώς επίσης και το κόστος της ασφάλειας. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. 

Στην προσφορά να περιλαμβάνεται ξεχωριστά και η τιμή του εισιτηρίου του πλοίου (Μετόχι προς 

Ύδρα και επιστροφή) ανά μαθητή. 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας ή έλλειψη έγκρισης 

μετακίνησης ή αν δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών δεν θα υπάρξει οικονομική 

επιβάρυνση για το σχολείο και η μετακίνηση θα ακυρωθεί. 

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου την Τετάρτη 5/4/2017 και ώρα 

12.30. 

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη ποιοτικά κριτήρια προσφορών, πχ παλαιότητα τουριστικού 

λεωφορείου κλπ. 

 

         Η Διευθύντρια 

               Σαρμονικά Μαριάνθη 

            Βιολόγος     

          B.Sc, M.Ed., Ph.D 

 


