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Κόρινθος  04-05-2022 
  
Αρ. Πρωτ. :  109     
 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
 ΠΡΟΣ  :  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

    
    

 Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ.Πρωτ.20883/ΓΔ4/12-02-2020/ΥΠΑΙΘ απόφαση της Υπουργού του Υπ. 
Παιδείας. & Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών - μετακινήσεων μαθητών δημοσίων και Ιδιωτικών 
σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των 
μαθητών με προορισμό Ολυμπία  , Πύλο, Καλαμάτα, Τρίπολη.  η οποία θα πραγματοποιηθεί από 
ΔΕΥΤΈΡΑ16 / 05 /2022  έως ΤΡΙΤΗ 17/05/2022 
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές καλούνται να υποβάλουν στη 
Διεύθυνση του Σχολείου μας  προσφορά η οποία να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 

1) Μεταφορά με δύο (2) λεωφορεία των 49 τουλάχιστον θέσεων προκειμένου να ληφθούν μέτρα 
προστασίας λόγω κορωνοϊού  που θα είναι μαζί μας σε όλη την διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα 
με το πρόγραμμα του Συλλόγου Διδασκόντων  και διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό. 
 

2) Το κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής , στο οποίο να περιλαμβάνονται: διαμονή – ύπνος με 
πρωινό σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας ( ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΑΣΤΈΡΩΝ) αποκλειστικά στην πόλη 
της Καλαμάτας  σε δωμάτια δίκλινα  για τους μαθητές (σύνολο μαθητών 56) και μονόκλινα 
για τους καθηγητές που είναι 4. Το τουριστικό Γραφείο θα πληρώσει  επί πλέον και τον φόρο 
ξενοδοχείου που πληρώνει ο πελάτης. 
. 

3) Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
 
 

      4)Τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή με ΦΠΑ. 
 
 
 Σημείωση:  Να δοθεί βεβαίωση των ξενοδοχείων για διαθεσιμότητα δωματίων για την  τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες και για το τουριστικό γραφείο για λογαριασμό  μας.  
 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 56 
Αριθμός εκπαιδευτικών: 4 
 



Τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές θα πρέπει να μας αποστείλουν την 
προσφορά τους στο 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   06/ 05 / 2022 και 
ώρα 12. 00.μαζί με  βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. 
 
Η επιλογή του γραφείου με το οποίο θα συνεργαστούμε, θα γίνει με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά.  
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 
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