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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ                                                   Κ. Αραΐα   21-1-2020                                             
& ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
ΠΔΡΗΦ.Γ/ΝΖ ΠΡΧΣ. & ΓΔΤΣ. ΔΚΠ/Ζ                           Αξ. Πξση.: 14 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
Γ/ΝΖ ΓΔΤΣ. ΔΚΠ/Ζ ΑΥΑΨΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 

ΣΔΡΜΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ Σ.Κ. 25 200 Κ.ΑΥΑΨΑ     Πξνο: Σαμηδησηηθά γξαθεία 

ΣΖΛ: (26930) 22204 – FAX: (26930) 24832 

mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr 
 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΔΣΡΑΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ Β΄ 
ΛΤΚΔΙΟΤ  ΣΟΤ ΓΔ.Λ ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 
Σν ΓΔ.Λ ΚΑΣΧ ΑΥΑΨΑ  δηνξγαλώλεη: 
 
ΣΔΣΡΑΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ Β΄ ΣΑΞΗ ΣΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 
 
Γηα ην ζθνπό απηό θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
ππνβάινπλ  κλειζηή ένηςπη πξνζθνξά γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε 
ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
Α)  Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο: Πέμπηη 2-4-2020 
Β)  Ζκεξνκελία επηζηξνθήο: Κςπιακή 5-4-2020 
Γ) Ππόγπαμμα εκδπομήρ:  
 
1η ημέπα Πέμπηη 02-04-2020: 
Ώξα 07.00 αλαρώξεζε από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (πιεζίνλ ηνπ 2νπ 
Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Κάησ Αραΐαο ) κε 1 ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν. Καηά ηε 
δηαδξνκή ζηάζε ζηελ Ηνλία  Οδό γηα 40 ιεπηά .Αλαρώξεζε γηα Ζγνπκελίηζα 
θαη άθημε πεξίπνπ ζηηο 12:45  Αλαρώξεζε κε πινίν ζηηο  13:30 γηα Κέξθπξα 
θαη άθημε ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο ζηηο 15:30 Άθημε ζην μελνδνρείν ζηηο 16.30 
πεξίπνπ. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη επίζθεςε ζηνλ ηεξό λαό ηνπ Αγ. 
ππξίδσλα ζηηο 18:30. Αθνινπζεί γεύκα ζηηο 20.00 ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο. 
Μηθξόο πεξίπαηνο ζηελ πόλη θαη δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν. 
 
2η ημέπα Παπαζκεςή 03-04-2020: 
 Ώξα 08.30 πξσηλό  ζην μελνδνρείν θαη ζηηο 09.30 αλαρώξεζε γηα επίζθεςε 
ζε ειαηώλα . Δπίζθεςε ζην Αρίιιεην .Αλαρώξεζε από ην Αρίιιεην ζηηο 13:30 
θαη επίζθεςε ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Κέξθπξαο ηηο 15.30 πεξίπνπ 
γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην.  Ώξα 17:30 αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν, 
μεθνύξαζε. Γείπλν ζηηο 20.00 θαη ακέζσο κεηά βξαδηλόο πεξίπαηνο . 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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3η ημέπα άββαηο 04-04-2020:  
Ώξα 08.30 πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη 09.30 αλαρώξεζε γηα 
Παιαηνθαζηξίηζα. Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζηελ κνλή ηεο  Παιαηνθαζηξίηζαο 
θαη  πεξηήγεζε ζηελ πεξηνρή .Αλαρώξεζε ζηηο 12:00 γηα Καλόλη –Πνληηθνλήζη 
-Βιαρέξλα πεξηήγεζε   θαη  γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην ηεο πεξηνρήο . ηηο 
16.30 αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν, μεθνύξαζε. ηηο 18:30 πεξηήγεζε ζηελ 
θεληξηθή πιαηεία ηεο Κέξθπξαο(πηαλάδα) θαη ζηνλ πεδόδξνκν ησλ Ληζηόλ . 
Θα αθνινπζήζεη  επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ νισκνύ.   Γείπλν ζηηο 20.00 θαη 
ακέζσο κεηά βξαδηλόο πεξίπαηνο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη 
δηαλπθηέξεπζε.  
 
4η ημέπα Κςπιακή 05-04-2020: 
Ώξα 09.00 πξσηλό  ζην μελνδνρείν θαη ζηηο 10:45 αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη 
ηεο Κέξθπξαο. Δπηβίβαζε ζην πινίν θαη αλαρώξεζε ζηηο 12:15 γηα 
Ζγνπκελίηζα. Άθημε ζηελ Ζγνπκελίηζα ζηηο 14:15. Γεύκα ζε εζηηαηόξην ηεο 
Άξηαο θαη ζηηο 16:00 αλαρώξεζε γηα Κάησ Αραΐα κε ελδηάκεζε  ζηάζε ζηελ 
Ακθηινρία γηα 30 ιεπηά θαη αλακελόκελε επηζηξνθή ζηελ Κάησ Αραΐα ζηηο 
20:30. 
 
Γ) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 45 καζεηέο (δεηνύκε έλα ειεύζεξν γηα εηδηθή 
πεξίπησζε)  θαη 5 θαζεγεηέο ζπλνδνί 
πλνιηθόο αλώηαηνο αξηζκόο: 50 
 
Δ) Γιαμονή: Δπηζπκνύκε μελνδνρεία ηνπιαρηζηνλ ηξηώλ (*** ραξαθηεξηζκόο 
Δ.Ο.Σ.) κε παξνρή πξσηλνύ ή εκηδηαηξνθή, ζε πξώηε πξνηίκεζε ζην θέληξν 
ή αλ όρη, θνληά ζην θέληξν ηεο Κέξθπξαο. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ηνπ 
νλόκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ θαη πεξηγξαθή ηνπ πξσηλνύ. Σα δσκάηηα λα είλαη 
ηξίθιηλα θαη ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο 
θαζεγεηέο. Δπηζπκνύκε λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην όξνθν θαη ζην ίδην θηήξην. Σν 
γξαθείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθδξνκή εληόο ηξηώλ εκεξώλ ζα πξνζθνκίζεη 
ζην ζρνιείν ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όηη έθαλε ηελ θξάηεζε ηνπ 
μελνδνρείνπ, αιιηώο θξίλεηαη έθπησην. 
 
Σ) Μεηαθοπά: Με ιεσθνξείν (λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ) ην νπνίν 
ζα πιεξεί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 
 
Ε)  Ζ κεηάβαζε θαη ε επηζηξνθή ζα γίλεη κέζσ ηεο Ηνλίαο νδνύ. 
Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα 
κεηαθηλεηηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ, όιεο ηηο ώξεο βάζε 
πξνγξάκκαηνο. 
 
Ζ) Ζ παξνπζία δεύηεξνπ νδεγνύ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Γεςηέπα 27 Ιανοςαπίος 2020 θαη ώξα 12.00  
ζην ρνιείν, ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή. 
 
Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 
 
1.Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή. 
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2. Αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 
αζζελείαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 ηεο 33120/ΓΓ4/28-2-2017, ΦΔΚ 
681/η.β’/6-3-2017. 
3.Σε ζςνολική ηηκή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ αιιά θαη ηελ επηβάξπλζε ανά 
μαθηηή. Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ην Φ.Π.Α. 
4.Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα 
ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ηα ιεσθνξεία πιεξνύλ ηνπο όξνπο 
αζθαιείαο γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη ζπλνδώλ. 
5.ηε ζπλνιηθή ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηόδηα δηέιεπζεο ηεο γέθπξαο 
Ρίνπ-Αληηξξίνπ, ησλ εζληθώλ νδώλ θαη ηα έμνδα δηειεπζεο Ζγνπκελίηζα - 
Κεξθπξα. 
 
Πέπαν ηηρ πποαναθεπθείζαρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ λήξηρ ηος 
διαγωνιζμού, καμία πποζθοπά δε γίνεηαι δεκηή. 
Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα απαπαίηηηα κπιηήπια και σωπίρ ηα 
απαπαίηηηα ζςνοδεςηικά έγγπαθα, θα αποππίπηονηαι. 
 
ηιρ 27-1-2020 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 12:10 μ.μ. ζηο γπαθείο ηος 
Γιεςθςνηή, ζα επηιεγεί ε θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά αθνύ αμηνινγεζεί κε 
θξηηήξηα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά. 
Σν επηιεγόκελν πξαθηνξείν ζα ελεκεξσζεί ηειεθσληθά γηα ηελ αλάιεςε 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 
 
Ιζσύοςζα νομοθεζία 

 

 ε αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Τ.Α. 

33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ ΦΔΚ 681 ηΒ/2017 

 

 

 

Κ. Αραΐα  21-1-2020                                            Ο Γηεπζπληήο  

 
                                                                               
 
 

Αλδξέαο Φήληαο  


