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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Ο Διευκυντισ του Γενικοφ Λυκείου Κανικου Χαλκίδασ, επαναπροκθρφςςει εκδιλωςθ 
ενδιαφζροντοσ για τθ διοργάνωςθ 4/ιμερθσ εκδρομισ ςτθν Καλαμάτα και απευκφνεται ςτα 
τουριςτικά γραφεία που επικυμοφν να κατακζςουν προςφορζσ. 
 

τθν εκδρομι, που κα πραγματοποιθκεί από τισ 13 Απριλίου 2019 ζωσ τισ 16 Απριλίου 2019    
(3 διανυκτερεφςεισ), προβλζπεται να ςυμμετάςχουν περίπου 110 μακθτζσ και 6 ςυνοδοί 
κακθγθτζσ. 
 

Σο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ, ορίηεται ωσ εξισ: 

1θ μζρα, άββατο: 

 Αναχϊρθςθ από τον χϊρο του Λυκείου με λεωφορεία, ςτισ 7.00. π.μ  

 Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για κολατςιό - φαγθτό. 

 Επίςκεψθ - ξενάγθςθ ςτον Αρχαιολογικό χϊρο και ςτο Μουςείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ. 

 Μεςθμεριανι εςτίαςθ. 

 Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο ςτθν Καλαμάτα και τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Δείπνο και βραδινι 
βόλτα ςτθν πόλθ - επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

2θ μζρα, Κυριακι: 

 Πρωινό. 

 Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο ςτισ 10.30 π.μ.  και μετάβαςθ ςτθν Αρχαία Μεςςινθ, Πφλο 
(Ανάκτορο Νζςτορα) Κάςτρο Μεκϊνθσ, Κορϊνθ. Μεςθμεριανι εςτίαςθ. 

 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

 Δείπνο και βραδινι βόλτα ςτθν πόλθ - επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 
  



3θ μζρα, Δευτζρα: 

 Πρωινό. 

 Αναχϊρθςθ από ξενοδοχείο ςτισ 10.30 π.μ., επίςκεψθ ςτο τρατιωτικό Μουςείο Καλαμάτασ. 
Περίπατοσ ςτθν παλιά πόλθ, εκκλθςία Τπαπαντισ, Αγ. Απόςτολοι, Πανεπιςτιμιο, αγορά. 
Γεφμα. 

 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

 Δείπνο και βραδινι βόλτα ςτθν πόλθ - επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

4θ μζρα, Σρίτθ: 

 Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο ςτισ 09.30 π.μ.. 

 Μετάβαςθ ςτον Αρχαιολογικό χϊρο του Μυςτρά και ξενάγθςθ. Γεφμα ςτθ πάρτθ. 

 Αναχϊρθςθ και ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτθν Κόρινκο. 

 Επιςτροφι ςτθ Χαλκίδα - Λφκειο Κανικου ςτισ 9.00 μ.μ.. 
 
Η προςφορά κα πρζπει να εξαςφαλίηει τα παρακάτω: 
 

1. Λεωφορεία για μετάβαςθ ςτθν Καλαμάτα και επιςτροφι ςτο Γενικό Λφκειο Κανικου για 
μακθτζσ και ςυνοδοφσ. 

2. Σουριςτικά λεωφορεία (όχι διϊροφα) τα οποία κα είναι ςυνεχϊσ ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν 
για τισ μετακινιςεισ τουσ, (ελεγμζνα από το ΚΣΕΟ, ζγγραφα καταλλθλόλθτασ οχιματοσ, 
επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ κλιματιηόμενα κ.λπ.), 
κακϊσ και να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ αςφάλειασ για τθ μετακίνθςθ μακθτϊν (ηϊνεσ 
αςφάλειασ, ζμπειροι οδθγοί κ.λπ.). 

3. Διαμονι ςε ξενοδοχεία 3 ι 4 αςτζρων με πρωινό, ςε δωμάτια (δίκλινα ι τρίκλινα) για τουσ 
μακθτζσ και μονόκλινα δωμάτια για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, εντόσ των ορίων τθσ πόλθσ. 

4. Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και 
πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ 
κακθγθτι. 

5. Επιςτροφι του ποςοφ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι μακθτι ςε περίπτωςθ που για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ ι αςκζνειασ - ματαιωκεί θ ςυμμετοχι του. 

6. Αποδοχι από μζρουσ του πρακτορείου ποινικισ ριτρασ, ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων 
του ςυμβολαίου (εγγυθτικι επιςτολι), με ποςό που κα κακοριςτεί από το χολείο. 

Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι με ΦΠΑ τθσ εκδρομισ αλλά και 
επιβάρυνςθ ανά μακθτι χωριςτά, με ειδικι αναφορά για πικανότθτα μειωμζνθσ τιμισ ςε 
μακθτζσ πολφτεκνων οικογενειϊν, ανζργων και γενικότερα ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων. Με 
τθν προςφορά κα κατατεκεί απαραίτθτα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεφκυνθ διλωςθ 
κατοχισ του ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ τουριςτικοφ γραφείου, το οποίο πρζπει να βρίςκεται 
ςε ιςχφ. 

Σα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλοφνται να υποβάλουν ςε κλειςτοφσ φακζλουσ ςτθ 
Διεφκυνςθ του χολείου ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, το αργότερο μζχρι τθν Σρίτθ 26 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 που κα περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ και κα είναι ςφμφωνεσ με τθ ςχετικι νομοκεςία.  



Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι τθν Σρίτθ 26 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.30, ςτο Γραφείο του Διευκυντι του του Γενικοφ Λυκείου 
Κανικου Χαλκίδασ. 
 
 
 
 
 Ο Διευκυντισ 
 

 

 

 

 Χαρμπισ Γεώργιοσ 
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