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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών πρακτορείων» 
 

ΣΧΕΤ.: 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681, τ. Β΄, 6/3/2017) 
   

 Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Μολάων προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε 
ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματιζόμενη διήμερη 
εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων, καθώς και εννέα (9) μαθητών του 
ΓΕ.Λ. Μολάων «ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ», για το διάστημα από 11-04-2019 έως 12-04-2019 
σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

α) Προορισμός: Κόρινθος 
β) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 76 μαθητές, 5 συνοδοί-καθηγητές. 
γ) Μεταφορικό μέσο: μισθωμένα λεωφορεία. Σημειωτέον ότι το κόστος του ενός εκ των δύο 

λεωφορείων με το οποίο θα μεταφερθούν οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο 12ο 
Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου «Κόρινθος 2019» θα καλυφθεί από τον δήμο 
Μονεμβασίας. 

δ) Κατηγορία καταλύματος: ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων και άνω, στην Κόρινθο ή σε 
περίχωρα αυτής (απαιτούμενη διαδρομή από το κέντρο της πόλης έως είκοσι λεπτά της 
ώρας) ει δυνατόν χωρίς μπαλκόνια. Ζητείται ρητή αναφορά στην προτεινόμενη από το 
γραφείο κατηγορία. 

ε) Ζητούμενες υπηρεσίες: ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο και μετακινήσεις, πρωινές και 
βραδινές, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων: Αρχαία Κόρινθος και Ακροκόρινθος, 
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, Ηραίο Περαχώρας, Λουτράκι, 
Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης. 

ζ) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 
  η) Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 14η 
Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης 
παράδοσης στο σχολείο μας. 
 
 

 Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γυμνασίου Μολάων την 
Πέμπτη 14η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30΄ και πρέπει να περιέχουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή: 
 

α) την τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, 
β) την οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή, 

   
ΠΡΟΣ:      Κάθε ενδιαφερόμενο  
 
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



γ) την οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή σε περίπτωση απουσίας λόγω ανωτέρας βίας  και 
δ) υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία 
τουριστικού γραφείου. 
                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

                                                                                      Ολυμπία Λαμπούση 
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