
 

 

 

 

 

           

           

     

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ   ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-

ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ 

 

ΣΧΕΤ:  

 

Το 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ, διοργανώνει τριήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στα πλαίσια 

της υλοποίησης τoυ πολιτιστικού προγράμματος «ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ : 

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ»  µε προορισµό το Πόρτο Χέλι- Ύδρα-Σπέτσες. Για το σκοπό 

αυτό, η  ∆ιεύθυνση του 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που 

ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο ∆ιεύθυνσης του Σχολείου 

µέχρι 31/03/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  κλειστή έντυπη προσφορά για 

την διοργάνωση της εκδροµής µε τα παρακάτω στοιχεία :  

Α) Ηµεροµηνία εκδροµής : από Πέµπτη 04/05/2017 έως και Σάββατο 06/05/2017.  

Β) Πρόγραµµα εκδροµής 

1
η
  ηµέρα- Πέµπτη  4

η
  Μαΐου 2017 

9.00 Αναχώρηση από Αίγιο 

10.30 Στάση για μισή ώρα στον Ισθμό της Κορίνθου 

12.30 Άφιξη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και ξενάγηση στο χώρο. 

14.00 Αναχώρηση από τον αρχαιολογικό χώρο. 

14.30 Άφιξη στην Επίδαυρο  και παραμονή για το μεσημεριανό γεύμα. 

16.30 Αναχώρηση για Πόρτο Χέλι 

18.00 Άφιξη στο Πόρτο Χέλι  

Ξεκούραση για δύο ώρες. 

20.00  Δείπνο μέσα στο ξενοδοχείο 

21.30 Βόλτα  στην πόλη 

23.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

2
η
  ηµέρα- Παρασκευή  5

η
  Μαΐου 2017 

8.00 Πρωινό 

9.00 Αναχώρηση για Ύδρα 

12.30 Άφιξη  στην Ύδρα  ( ξενάγηση στα αρχοντικά του νησιού , στα μέγαρα  

Κουντουριώτη , Τομπάζη  και στο μουσείο του νησιού). Μεσημεριανό φαγητό. 

15.00 Αναχώρηση από Ύδρα 
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15.30 Άφιξη στις  Σπέτσες( περιήγηση στο νησί, ξενάγηση στο σπίτι της 

Μπουμπουλίνας ) 

16.30 Αναχώρηση από Σπέτσες 

18.30 Άφιξη στο Πόρτο Χέλι 

Ξεκούραση μέχρι τις 21.00 

21.00 Δείπνο στο ξενοδοχείο 

22.00 Βόλτα στην πόλη 

23.30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

3
η
 µέρα- Σάββατο  6

η
  Μαΐου 2017 

8.00 Πρωινό 

10.00 Αναχώρηση από  Πόρτο Χέλι 

12.00 Άφιξη στο Ναύπλιο ( επίσκεψη στο Παλαμήδι, περιήγηση στην πόλη), 

μεσημεριανό φαγητό 

17.00 Αναχώρηση από Ναύπλιο 

18.00 Στάση στον Ισθμό για μισή ώρα 

20.00 Άφιξη στο Αίγιο 

Γ) Αριθµός συµµετεχόντων : Μαθητές 23. Καθηγητές Συνοδοί : 2 

 ∆) ∆ιαµονή σε Ξενοδοχείο: κατηγορίας τριών ( *** ) ή τεσσάρων (****) α) µε πρωινό 

µαζί µε ηµιδιατροφή . 

 Απαραίτητη η αναφορά στην ονοµασία του ξενοδοχείου, στο περιεχόµενο του 

παρεχόµενου πρωινού/ηµιδιατροφής.  

Τα δωµάτια πρέπει να είναι τρίκλινα/δίκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. 

 Ε) Μεταφορά: µε ένα λεωφορείο 50 θέσεων, για λόγους άνεσης, που πρέπει να πληρεί 

όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το 

λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδροµής και θα µετακινείται 

σύµφωνα µε τις εντολές του αρχηγού της εκδροµής µε βάση το πρόγραµµα και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες µιας εκδροµής.  

 Η προσφορά θα περιλαµβάνει (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) :  

1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού( το κόστος μεταφοράς των μαθητών 

στην Ύδρα και τις Σπέτσες), καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση. 

 2. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας- 

υποχρεωτική 

 3. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή (το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής 

των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας 

βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του. Θα πρέπει να προβλεφθεί και η 

συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια). 

 4. Υπεύθυνη δήλωση Τουριστικού Γραφείου για ασφάλεια και καταλληλότητα των 

οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στη μετακίνηση και ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα . 

 5. Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν 

θα γίνεται δεκτή. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς 

προσφορά - σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες- μετά από αξιολόγηση που θα 

πραγματοποιηθεί στο γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου.  
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