
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β΄ ΑΘΗΝΑ 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 & ΦΕΙΡΩΝΟΣ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14451                         

τηλ.: 210-2813330 

e-mail : mail@1gym-metam.att.sch.gr  αρ. πρωτ: 410      ημ.: 30-3-2018 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική εκ-
δρομή της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης στην Καλαμάτα-

τροποποίηση ημερομηνίας». 

Σο 1ο  Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης  προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκ-
παιδευτική επίσκεψη, με δύο (2) διανυκτερεύσεις, στο πλαίσιο της Τ.Α. 

33120/ΓΔΑ/28-2-2017(ΥΕΚ 681/6-3-2017/τ. Β΄)  

Καλούνται οι έχοντες όλα τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες, να υποβά-
λουν κλειστές προσφορές  σχετικά με την εκδρομή-μετακίνηση του σχολείου 
μας, σε έντυπη μορφή (όχι με e-mail ή fax) σύμφωνα με τις παρακάτω προδια-

γραφές:  

1. Προορισμός: Καλαμάτα 

2. Χρονικό διάστημα: Αναχώρηση Κυριακή 13-5-2018,  07:00μ.μ.  από το 
σχολείο και επιστροφή Σρίτη 15-5-2018,  21:00 στο σχολείο. 

3. Προβλεπόμενες Συμμετοχές: Περίπου  85  μαθητές και  5  συνοδοί καθηγη-
τές. 
4. Μεταφορικό μέσο:  πούλμαν, που θα πληροί  τις προδιαγραφές ασφαλούς 

μετακίνησης των μαθητών (  βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας )   

5. Ζητούμενες υπηρεσίες:  
i. Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4* , που να λειτουργεί όλο το χρό-

νο στη Καλαμάτα, σε ενιαίο κτήριο και όχι σε bungalows, εκτός του κέντρου 

της και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10km από την πόλη της Καλαμάτας 
με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. 

  Να προσκομίσετε αναλυτική σύνθεση πρωινού και βραδινού.  

Σημαντικό: 

 Σα δωμάτια να βρίσκονται όλα στον ίδιο όροφο ή στην ίδια πτέρυγα και 
να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. 

 Να παρέχεται πιστοποίηση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο έχει στη διάθεσή 
του τα απαιτούμενα δωμάτια για τη διαμονή των μαθητών και καθηγη-

τών στο ξενοδοχείο. 

ii.  Διαμονή των μαθητών σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και για τους συ-
νοδούς εκπαιδευτικούς σε μονόκλινα. 
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iii.  Μεταφορές και εκδρομές με κλιματιζόμενα πούλμαν στην αποκλειστική διά-

θεση του χολείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Σα λεωφορεία να δι-
αθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προδια-

γραφές (έγγραφα καταλληλότητας των οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγη-
σης, ελαστικά σε καλή κατάσταση κ.λ.π.) καθώς και τις προϋποθέσεις ασφα-
λείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κ.λπ.) 

iv.  Επισκέψεις - ξεναγήσεις στον Αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης, στη 
Μεθώνη, στην Κορώνη και στη Πύλο. (να περιλαμβάνεται η είσοδος και τα ει-
σιτήρια μαθητών – καθηγητών, και ξεναγός όπου χρειάζεται). 

v.  υνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
vi.  υμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων μα-

θητών και εκπαιδευτικών (να επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας υποχρεωτικά 
στη προσφορά σας.) Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκο-
μειακής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή 

και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθέ-
νειας που καλύπτει και δαπάνες μεταφοράς λόγω ανάγκης, για άμεση επι-

στροφή μαθητή ή συνοδού καθηγητή στην Αθήνα. 

6. Τποχρεωτική κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής 
των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου η οποία βρίσκεται 
σε ισχύ. 

 Θα ληφθούν υπόψη ΜΟΝΟΝ όσες προσφορές πληρούν στο απόλυτο 

τις ως άνω προδιαγραφές.  

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή της εκπαιδευτικής 
εκδρομής και η τελική τιμή ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένων Υ.Π.Α. και όλων των 

φόρων,  κ.ο.κ.). 
 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τη Τρίτη 17-04-2018 και 

ώρα 12:00 στο Γραφείο του Διευθυντή  του σχολείου.  
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα 12:30 από επιτροπή, που θα 

ορίσει ο Διευθυντής του χολείου, όπως προβλέπεται.  
 

Σο ταξιδιωτικό γραφείο θα λάβει υπόψη του ότι από το τελικό ποσό θα παρακρα-

τηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκδρομής σε ποσοστό 25% του συνολικού πο-
σού, το οποίο θα καταβληθεί ατόκως με την ολοκλήρωση της εκδρομής και εφό-
σον έχουν πληρωθεί οι όροι της συμφωνίας. Η προκαταβολή θα είναι έως το 20% 

του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί δύο ημέρες πριν την 
αναχώρηση  της εκδρομής.  

ε περίπτωση μη υλοποίησης της εκδρομής για λόγους που δεν οφείλονται στο 
σχολείο η προκαταβολή θα επιστραφεί. 

 

 
 

  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
ΑΝΔΡΗ ΕΤΣΑΘΙΟ 


