
 

ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα θαηάζεζε οηθολοκηθής προζθοράς ζτεηηθά κε ηε 

κεηάβαζε, δηακολή θαη επηζηροθή καζεηώλ θαη εθπαηδεσηηθώλ προς θαη από ηελ Ιηαιία 

(Ρώκε) ηοσ Πεηρακαηηθού ΓΕΛ Παηρώλ 
 

Σν ζρνιείν καο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε Ρώκε από 9/5/2019 

ή 10/5/2019 έσο 12/5/2019 κε 24 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνύο θαζεγεηέο θαη 1 πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ - Τπεύζπλε παηδαγσγηθήο επζύλεο ηνπ ζρνιείνπ. Γη’ απηό ην ζθνπό θαινύκε ηνπο ηαμηδησηηθνύο 

πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάιινπλ έληππεο πξνζθνξέο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

1. Μεηαθορά  

Αλαρώξεζε από Πάηξα 9/5 (αξγά ην βξάδπ) ή 10/5 (λσξίο ην πξσί). Μεηαθίλεζε από ΠΑΣΡΑ ζε 

ΑΘΖΝΑ κε ιεσθνξείν γηα ην αεξνδξόκην ‘ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ’. Πηήζε από Αζήλα - 

Ρώκε (ε πην νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πηήζε). Δπηζηξνθή 12/5/2019. Πηήζε Ρώκε – Αζήλα θαη 

επηζηξνθή ζηελ Πάηξα κε ιεσθνξείν. 

Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί θαη ην θόζηνο κεηαθίλεζεο κε ιεσθνξείν από ην αεξνδξόκην ηεο 

Ρώκεο ζην μελνδνρείν ζηηο 10/5/2019 αιιά θαη ε κεηαθίλεζή καο ζηηο 11/5/2019 ζηελ πόιε Viterbo 

(μερσξηζηή ηηκή). 

Σν ιεσθνξείν ή ηα ιεσθνξεία ηα νπνία ζα κεηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ Αζήλα ή εληόο ηεο 

Ηηαιίαο ρξεηάδεηαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

λνκηθέο δηαηάμεηο ηεο θάζε ρώξαο (έιεγρνο ΚΣΔΟ, άδεηα, πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ ειέγρνπ, αλαθνξά 

παιαηόηεηαο θ.ά). Να είλαη ζε άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε. Να δηαζέηνπλ 

θιηκαηηζκό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη επαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ. ε 

πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ηνπ ιεσθνξείνπ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο λα γίλεη άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ από άιιν πηζηνπνηεκέλν από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ιεσθνξείν ώζηε λα 

ηεξεζεί ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

 

2. Δηακολή 

ηελ πξνζθνξά ζαο παξαθαινύκε λα πεξηιακβάλνληαη μελνδνρεία ηνπιάρηζηνλ 3 αζηέξσλ (κε 

πξσηλό) ζηνλ αζηηθό ηζηό ηες Ρώκες θαη θοληά ζε ζηαζκό κεηρό. ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη 

ηόζν ε ηηκή ηεο δηακνλήο κε πξσηλό όζν θαη ε ηηκή κε εκηδηαηξνθή ( μερσξηζηή πξνζθνξά). 

Απαξαίηεηε είλαη: ε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη ζηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από 

ην θέληξν ηεο πόιεο. Ζ δηακνλή λα γίλεη ζε δίθιηλα, ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο κε 

θαλνληθά θξεβάηηα (ξάληδα δελ είλαη απνδεθηά) θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο όπσο 

θαη γηα ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ. Αλ ππάξρεη επηβάξπλζε γηα δίθιηλν (πεξίπησζε 
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ζπλεηδεηήο επηινγήο από καζεηέο) λα θαζνξίδεηαη ξεηά. Να κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε αθύιαθην 

αθάιππην ρώξν, ηα δε δσκάηηα ησλ ζπλνδώλ λα βξίζθνληαη δηάζπαξηα αλάκεζα ζηα δσκάηηα ησλ 

καζεηώλ. Σα μελνδνρεία λα έρνπλ θαιέο αμηνινγήζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ηύπνπ hotels.com, 

booking.com, trivago.gr θ.ιπ. 

 

3. Ξελάγεζε 

ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ ηαμηδηνύ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δπλαηόηεηα δηάζεζεο μελαγνύ γηα ηηο 

επηζθέςεηο καο ζηηο πόιεηο πνπ αλαθέξνληαη. 

 

4. .Αζθάιεηα Εθδροκής  

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε αζθάιεηαο αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο θαη ε αζθάιηζε όισλ ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ, πνπ θαιύπηεη έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο αιιά κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

• Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ θαη ηα εμήο: 

-Σελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε ζηηο νξηζζείζεο εκεξνκελίεο 

ιόγσ αλσηέξαο βίαο (αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο απεξγίεο- εθινγέο θ.ιπ.) κε αιιαγή εκεξνκεληώλ ή κε 

επηζηξνθή όισλ ησλ ρξεκάησλ ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν. 

- Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ εθδξνκή από ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία. Σν πξαθηνξείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 

- Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ησλ ιεσθνξείσλ: Τπεύζπλε δήισζε, όηη ην 

ιεσθνξείν ή ηα ιεσθνξεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαζέηνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα θαη ζα 

είλαη ζε ηζρύ ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαθίλεζεο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ζε θιεηζηό θάθειν (ειεθηξνληθή ππνβνιή δελ ζα 

ιεθζεί ππόςε), κέρξη ηηο 18 Μαρηίοσ (εκέρα Δεσηέρα θαη ώρα 12:30 π.κ.), ζην ζρνιείν θαη ζην γξαθείν 

ηεο Γηεπζύληξηαο. Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ θαζώο θαη ηελ 

αλά καζεηή  επηβάξπλζε. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. ππεύζπλε δήισζε όηη ην 

γξαθείν ηαμηδηνύ δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο θαη 

ηεο ώξαο ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ ζα δερηνύκε θακία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Ζ ηειηθή επηινγή ησλ δηαζέζηκσλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σξίηε 20/3/2019 (εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ηα εηζηηήξηα) ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ρνιείνπ από 

επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη από ηε Γηεπζύληξηα θαη εθπξνζώπνπο ησλ θαζεγεηώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

γνλέσλ. 

                                                                                                                                        Ζ Γηεπζύληξηα 
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