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Θέμα : Πρόζκληζη σποβολής προζθορών για ηη διοργάνωζη 4ημερης 

εκδρομής-μεηακίνηζης μαθηηών και εκπαιδεσηικών ηοσ 5οσ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ζηη Σκαθιδιά Ηλείας – Ολσμπία – Καλαμάηα – Πάηρα 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

Σα Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον 

ΕΟΣ ζε ιζσύ, να καηαθέζοςν ζθπαγιζμένη πποζθοπά ( ηλεκηπονικέρ πποζθοπέρ 

δεν θα γίνοςν δεκηέρ ) ζηο γπαθείο ηος διεςθςνηή μέσπι ηην Δεςηέπα 11 

Νοεμβπίος 2019 και ώπα 11:00 μμ. 

Οι πποζθοπέρ μποπούν να ςποβληθούν με εξοςζιοδοηημένο εκππόζυπο ή 

ηασςδπομικά, απκεί να διαζθαλιζηεί όηι θα έσοςν παπαληθθεί μέσπι ηην ανυηέπυ 

ημεπομηνία και ώπα. 

Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ, ζαρ ενημεπώνοςμε ηα εξήρ: 

ηοισεία και πποδιαγπαθέρ: 

1. Πποοπιζμόρ: καθιδιά Ηλείαρ 

2. Ημεπομηνία διεξαγυγήρ εκδπομήρ : 04-07/04/2020 



3. Πποβλεπόμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 50 μαθηηέρ και 3 ζςνοδοί καθηγηηέρ. 

4. Μεηαθοπικό μέζο: λευθοπείο 56 θέζευν , πος θα πληποί ηιρ πποδιαγπαθέρ 

αζθαλούρ μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών ( βάζη ηηρ κείμενηρ ζσεηικήρ νομοθεζίαρ ) 

5.Διαμονη – διαηποθή : ηπειρ (03) διανςκηεπεύζειρ ζε ξενοδοσείο 5* ζηη καθιδιά 

Ηλείαρ με ημιδιαηποθή ζε απεπιόπιζηο μποςθέ ( να πποζκομίζεηε αναλςηική 

ζύνθεζη ππυινού και βπαδινού) 

Για ηοςρ μαθηηέρ δυμάηια ηπίκλινα ή δίκλινα ζηον ίδιο όποθο η πηέπςγα και 

μονόκλινα για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ. 

6. Εκδπομέρ: Καλαμάηα , απσαιολογικό μοςζείο απσαίαρ Ολςμπίαρ και 

απσαιολογικόρ σώπορ , οινοποιείο Achaia claus , πάηπα , Καηάκολο , μοςζείο 

απσαίαρ ελληνικήρ ηεσνολογίαρ Κώζηα Κοηζανά , Καλαμάηα , κλπ ( να 

πποζκομιζηεί ενδεικηικό ππόγπαμμα εκδπομήρ ) . 

7. αζθάλεια ιαηποθαπμακεςηικήρ πεπίθαλτηρ όλυν ηυν μεηακινούμενυν μαθηηών 

και 

εκπαιδεςηικών. 

8. Αζθάλεια Αζηικήρ Επαγγελμαηικήρ Εςθύνηρ και Σαξιδιυηική αζθάλεια ( να 

καηαηεθούν ηα ζσεηικά έγγπαθα). 

9. ςνοδόρ ηος γπαθείος 

10. ξενάγηζη όπος απαιηείηε 

11.Αλλαγή καηόπιν ζςμθυνίαρ ηυν πποβλεπόμενυν ημεπομηνιών και επιζηποθή 

όλυν ηυν σπημάηυν καηά ηην πεπίπηυζη μη ππαγμαηοποίηζηρ ηος ηαξιδιού λόγυ 

ανυηέπαρ βίαρ (θςζικέρ καηαζηποθέρ, εκλογέρ κλπ.) 

12.ηιρ πποζθοπέρ να αναθέπονηαι αν ζηην πποηεινόμενη ηιμή πεπιλαμβάνονηαι 

ξεναγήζειρ, είζοδοι ζε απσαιολογικούρ σώποςρ ,αξιοθέαηα, μοςζεία κ.λ.π. 

13.Γιαηπορ ζηο ξενοδοσείο και δυπεάν ζςμμεηοσέρ με μαθηηέρ με οικονομικέρ 

δςζκολίερ 

Με ηην πποζθοπά ζαρ θα καηαηεθεί ςπεύθςνη δήλυζη όηι διαθέηεηε ειδικό ζήμα 

καθώρ και επικςπυμένο θυηοανηίγπαθο ηος ζήμαηορ και άδεια λειηοςπγίαρ από 

ηον ΕΟΣ ζε ιζσύ. 

· Θα ληθθούν ςπότη ΜΟΝΟΝ όζερ πποζθοπέρ πληπούν ζηο απόλςηο ηιρ υρ άνυ 

πποδιαγπαθέρ. 



· ηην επιλογή θα ληθθούν ςπότη η θεπεγγςόηηηα και η αξιοπιζηία ηος 

ηοςπιζηικού γπαθείος. 

· Καηά ηην αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών , θα επεςνηθεί η πποκπάηηζη – 

διαθεζιμόηηηα ηυν δυμαηίυν και ηςσόν απνηηική απάνηηζη ηος ξενοδοσείος 

αποηελεί λόγο αποκλειζμού ηος ηαξιδιυηικού ππακηοπείος από ηην ανάλητη ηηρ 

εκδπομήρ 

Σο ππακηοπείο πος θα επιλεγεί, θα ενημεπυθεί με ηηλεθυνική επικοινυνία 

 


