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                                    ΠΡΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Ο Διευθυντής  του Γυμνασίου Ιστιαίας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την διοργάνωση τετραή- 

μερης  εκπ/κής εκδρομής της Γ΄τάξης στον Πύργο Ηλείας και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα 

επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές. 

Στην επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2019,προβλέπεται να συμμετάσχουν 48 μαθητές 

και 4 συνοδοί καθηγητές. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης ορίζεται ως εξής:  

Αναχώρηση από την Ιστιαία των μαθητών και συνοδών καθηγητών το Σάββατο 30 Νοεμβρίου ώρα 07.00 με 

μισθωμένο λεωφορείο. 

Επιβίβαση σε ferry boat της γραμμής Αιδηψού- Αρκίτσας στις 08.00. 

Άφιξη στον Πύργο μέσω Τριπόλεως, άφιξη στο ξενοδοχείο  και στις 6.30 παρακολούθηση προβολών στο 

συνεδριακό κέντρο. 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου :α) Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας .β) Μετάβαση στους 

χώρους προβολής ταινιών στον Πύργο και στην Αμαλιάδα.γ) Μετάβαση στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου : α) Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Πάτρα. β)  ελεύθερος χρόνος γ) περίπατος στο 

Κάστρο της Πάτρας και επίσκεψη του ναού του Παντοκράτορα δ)Στάση στο οινοποιείο ΑΧΑΪΑ – ΚΛΑΟΥΣ. 

Επιστροφή στην πόλη για φαγητό, κατάλυση στο ξενοδοχείο . 

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου α)  Αναχώρηση από Πάτρα με προορισμό το Μεσολόγγι και την περιοχή της 

λιμνοθάλασσας β) αναχώρηση το μεσημέρι με κατεύθυνση την Αρκίτσα για το δρομολόγιο των 19.00 

 Άφιξη στην Ιστιαία Τρίτη 3/12/2019,ώρα 22.30    

 

  

                                    Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
1. Τουριστικό Λεωφορείο για μετάβαση στον Πύργο Ηλείας και επιστροφή στην Ιστιαία για μαθητές και 

συνοδούς. 

2. Το τουριστικό λεωφορείο να είναι συνεχώς στην διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους.Να είναι 

ελεγμένο από το Κ.Τ.Ε.Ο, να έχει τα ανάλογα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος ,να έχει  ελαστικά σε καλή 

κατάσταση,να είναι πλήρως κλιματιζόμενο.Ο οδηγός να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και γενικά να 

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας για την μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρος 

οδηγός κλπ.) 



3. Ακτοπλοϊκά εισητήρια για το σύνολο των μαθητών και καθηγητών κατά την μετάβασή τους με πλοίο από το 

λιμάνι της Αιδηψού προς την Αρκίτσα και κατά την επιστροφή τους 

4. Εξασφάλιση  καταλύματος για τρείς (3) διανυκτερεύσεις,με  πρωινό (ξενοδοχείο  τριών ή τεσσάρων αστέρων.) 

5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,καθώς και πρόσθετη 

προαιρετική  ασφάλιση, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

6. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας 

ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

7. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτισης των όρων του συμβολαίου  

(εγγυιτική επιστολή) με το ποσό που θα αντιστοιχεί, στο εκατό ( 100% ) της προσφοράς του πρακτορείου στο 

Σχολείο. 

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλλουν σε κλειστούς φακέλους στην Δ/νση του Σχολείου  

σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15-11-2019 ώρα 12.00, που θα περιγράφουν 

αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία.Η αποσφράγιση 

των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ίδια ημέρα στις 12.30 στο Γραφείο του Διευθυντή  του 

Γυμνασίου Ιστιαίας. 
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