
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΘΕΜΑ :  Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

                ΣΧΕΤ.: 129287/Γ2/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769 τ.Β΄/02-12-2011, ΦΕΚ 4227τ.Β΄/28-12-2016) 

 Το Γυμνάσιο Βλαχιώτη προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος, προς κάθε ενδιαφερόμενο 

ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των προσφορών, την προγραμματισμένη τριήμερη εκπ/κή  μετακίνηση-επίσκεψη  μαθητών 

της  Γ΄τάξης σε: Πάτρα, Ναύπακτο, από 13 Απριλίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2019. 

Στοιχεία και όροι της εκδρομής 

1. Τόπος προορισμού : ΠΑΤΡΑ 

2. Χρόνος πραγματοποίησης : Από 13 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2019 με (2) δύο διανυκτερεύσεις .  

3. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές / τριες της Γ΄ τάξης και 3 συνοδοί καθηγητές.  

4. Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που να διαθέτει ειδικό σήμα.  

5. Κατηγορία καταλύματος τουλάχιστον  4 αστέρων (Α΄ κατηγορίας) μέσα στην πόλη της Πάτρας ή πλησίον 

αυτής(σε απόσταση το πολύ 6 χλμ) . 

6. Διαδρομές:  

 α.(13/4/2019) Βλαχιώτη – Πάτρα. 

 β.(14/4/2019) Πάτρα- Ναύπακτος-Πάτρα. 

 γ.(15/4/2019) Πάτρα- Βλαχιώτη  

7. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.  

8. Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαραίτητη θεωρείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή, όπως παρακάτω:   

Ξενοδοχείο 4 αστέρων(Τιμή με πρωινό και τιμή με πρωινό και ημιδιατροφή). 

 

Να γίνεται ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται.  

Η προσφορά να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη 

λειτουργία τουριστικού γραφείου 

 

    Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Τετάρτη 13-03-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Το άνοιγμα των 

προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Βλαχιώτη την Πέμπτη 14-03-2019, στις 1.30μ.μ. 

 

                                                                              Η Διευθύντρια 

 

 

Μαρία – Σταμάτα Κορμπάκη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

Ταχ. Δ/νση: Βλαχιώτη Λακωνίας 

Τ. Κ. 230 55 

email: mail@gym-vlach.lak.sch.gr 
Πληροφορίες: Κορμπάκη Μαρία Στ. 

Τηλ.- Fax: 27350 - 41 228 

                          

 

 

                        Να  διατηρηθεί μέχρι ……… 

                         Βλαχιώτη 5-03-2019 

                         Αρ. Πρωτ. Φ. 23 / 145                                                                    

 

 

Πρός                                                                                                                          

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

(Αναρτητέα στο διαδίκτυο) 

 


