
 

Πποκήπςξη  εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ   εκδπομήρ Γ΄ Γςμναζίος 2023 
4ο Γςμνάζιο Υίος 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

1 Μεηακίνηζη 

1.1 

Υξνληθή Πεξίνδνο 

Δθπαηδεπηηθήο 

Δπίζθεςεο 

Ζ ηξηήκεξε  εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Αθήνα-Ναύπλιο έρεη σο  εκεξνκελία 

αξρήο ηελ 31/03/2023 εκέξα Παξαζθεπή θαη εκεξνκελία ηέινπο ηελ 02/04/2023 

εκέξα Κπξηαθή  ή  30/03/2023, εκέξα  Πέκπηε θαη εκεξνκελία ηέινπο ηελ 

01/04/2023, εκέξα άββαην. 

 

1.2.1 Αξηζκόο 

Μεηαθηλνύκελσλ 

Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ  50-54 Μαζεηέο θαη Μαζήηξηεο  

1.2.2 Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ 4 πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί  

1.3 Σύπνο κεηαθίλεζεο 

Αεξνπνξηθή θαη νδηθή  

Οδηθή (πνύικαλ) ζηε δηάζεζε ησλ εθδξνκέσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο  

Αεξνπνξηθή   Υίνο – Αζήλα  - Υίνο  ή 

 
 

1.4 

Πξνδηαγξαθέο 

Ορεκάησλ 

Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο 

πξνδηαγξαθέο: 

 Άξηζηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ  

 Κιηκαηηζκό 

 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 Δπαξθή ρώξν γηα ελαπνζήθεπζε απνζθεπώλ. 

 Βαζηθά εξγαιεία επηζθεπήο/ζπληήξεζεο θαη εθεδξηθό ηξνρό 

 

1.4.1 

Να δηαζέηνπλ: 

 Άδεηα Κπθινθνξίαο εθδόζεσο έηνπο  2005  θαη κεηαγελέζηεξε 

 Πξόζθαην θαη ζε ηζρύ ΚΣΔΟ  

 Άδεηα Δμαζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ 

 Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (γηα αζηηθή επζύλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη επηπξνζζέησο λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ίδηεο 

δεκίεο ησλ νρεκάησλ θαη λα παξέρεηαη θάιπςε θαη ζηνπο επηβαίλνληεο) 

 

1.4.2 

Οη νδεγνί λα δηαζέηνπλ: 

 Γίπισκα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο ζε ηζρύ 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ 

 

    



    

 1.5 
Ημεπήζια 

μεηακίνηζη  

Ανασώπηζη  

(ηόπορ,  ημεπομηνία & ώπα) 

Δνδιάμεζα 

ζημεία / 

ζηάζειρ 

(ηόπορ).. 

Άθιξη  

(ηόπορ, ώπα) 
  

  

1ε εκέξα 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

31/03/2023 

 ή ΠΔΜΠΣΖ 

30/03/2023 

Αλαρώξεζε ην πξσί από ην 
αεξνδξόκην  ηεο Υίνπ γηα Αζήλα. 

    Άθημε ζηελ Αζήλα,      
επηβίβαζε ζην πνύικαλ, θαη 

επίζθεςε ζην Ίδξπκα ηαύξνο 
Νηάξρνο, επίζθεςε ζηελ Διεπζίλα 
(Μνπζείν-Αξραηνινγηθόο ρώξνο), 
θαγεηό ζηνλ Ηζζκό, αλαρώξεζε 

γηα Ναύπιην κε πέξαζκα από ηελ 
Δπίδαπξν. Άθημε ζην μελνδνρείν, 
ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαγεηό 

θαη δηαλπθηέξεπζε. 

     

ΑΦΗΞΖ ΣΟ 
ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 
«ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
ΒΔΝΗΕΔΛΟ». 
Αλαρώξεζε κε 
πνύικαλ γηα 
ΝΑΤΠΛΗΟ 

Άθημε ζην Ναύπιην 

πεξίπνπ ζηηο 20:30 
 

 

2ε εκέξα 

ΑΒΒΑΣΟ 

01/04/2023  

ή ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

31/03/2023  

08:00 Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε 
γηα Μαληίλεηα. Δπίζθεςε ζηνλ λαό 

Αγ. Φσηεηλήο, πήιαηα Κάςηα, 
Οηλνπνηείν Καιόγξε.  Άθημε ζηελ 
Σξίπνιε, θαγεηό θαη επίζθεςε 

ζην Πνιεκηθό Μνπζείν, 
Γηθαζηήξηα, βόιηα ζηελ πιαηεία 

Άξεσο. Δπηζηξνθή ζην Ναύπιην, 
θαγεηό θαη δηαλπθηέξεπζε.   

 

ΝΑΤΠΛΗΟ 

ΣΡΗΠΟΛΖ 

ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ  

 

Άθημε ζην Ναύπιην 

πεξίπνπ ζηηο 20:30 

 

 

 

 

 

  

3ε εκέξα 

ΚΤΡΗΑΚΖ 

02/04//2023 

 ή ΑΒΒΑΣΟ 

01/04/2023 

08:00 Πξόγεπκα θαη μελάγεζε 
ζηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο, Ναόο 

Αγ. ππξίδσλα, Πιαηεία 
πληάγκαηνο, Παιακήδη, 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν. Φαγεηό 
ζην Ναύπιην, αλαρώξεζε γηα 

Αζήλα κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηηο 
Μπθήλεο, Θεζαπξό ηνπ Αηξέα, 

άθημε ζην αεξνδξόκην θαη 
επηζηξνθή ζηε Υίν. 

 
 
 

ΝΑΤΠΛΗΟ 
ΜΤΚΖΝΔ 
ΑΘΖΝΑ 
  ΥΗΟ 

Άθημε ζηελ Αζήλα 

αξγά ην απόγεπκα 

θαη ζηε Υίν ην 

βξάδπ. 

 

  

 

 

 

 



 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ 

  

ΑΠΑΝΣΗΗ 

  2 Γιαμονή 

2.1 

Αξηζκόο Κιηλώλ 

Ο αξηζκόο ησλ δσκαηίσλ ζα επηζεκνπνηεζεί κεηά ηηο νξηζηηθέο 

δειώζεηο ησλ θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ 
 

2.2 
Θα πξέπεη λα δηαηεζνύλ 4 κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο 

εθπαηδεπηηθνύο. 
 

 2.3 
Αξηζκόο 

Γηαλπθηεξεύζεσλ: 

2 ζε μελνδνρείν ζην Ναύπιην. 

Σύπνο: Μηα πξνζθνξά κε 2-3 αζηέξσλ θαη άιιε κε 4 -5 αζηέξσλ.   
 

2.4 
Διάρηζηεο  

Απαηηήζεηο 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ  

2.4.1  
Σν θαηάιπκα λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ καζεηώλ. 
 

2.4.2  
Θα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη ηνπαιέηεο / 

κπάλην εληόο ησλ δσκαηίσλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά πξσηλό  
 

2.4.3  

Οη ρώξνη πνπ πξνζθέξνληαη  γηα ηε δηακνλή, εζηίαζε θαη ςπραγσγία 

ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

 

2.4.4  
Σν θαηάιπκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή θαη ίδξπζεο ή 

άιιε άδεηα αξκόδηαο αξρήο, ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ. 
 

 

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

  3 ίηιζη 

3.1 

Κάιπςε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

(πξσηλό ζην μελνδνρείν). Αλ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα γεύκαηνο ή δείπλνπ λα 

ζεκεησζεί. 

Οη ρώξνη ζίηηζεο λα ηεξνύλ άξηζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη πνηόηεηαο 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ 
 

 3.2      

 3.3     

 3.4     

 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

4 
Αζθάλεια Αζηικήρ Δςθύνηρ για όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ και 

ζςνοδούρ εκπαιδεςηικούρ 
ΝΑΗ   



 

α/α ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

5 Αζθάλεια Αηςσήμαηορ ή αζθένειάρ για όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ μαθηηέρ.  
ΝΑΗ 

 
  

α/α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

6 

Να πποζκομιζθεί Τπεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία να δηλώνεηαι όηι ηο 

Σοςπιζηικό – Σαξιδιωηικό  Γπαθείο διαθέηει ζε ιζσύ ηο «Διδικό ήμα 

Λειηοςπγίαρ» 

 ΝΑΗ  

 
  

 

 

 

Β) Ο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΟ 

πλνδνί Δθπαηδεπηηθνί 4 

Μαζεηέο 50-54 

ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ 54-58 

 

 

 

 ΤΠΗΡΔΙΑ  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΑΠΟ ΠΡΟ 
ΜΔΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΣΟΜΑ 

ΠΛΗΘΟ 
 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

(4)*(6) 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΥΗΟ ΑΘΖΝΑ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ 54-58    

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΥΗΟ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ 
 

54-58    

Οδηθή 

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξαπάλσ 

πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαη αθνξνύλ ζηηο 

κεηαθηλήζεηο εληόο ησλ πεξηνρώλ πνπ 

αλαθέξνληαη, θαη από θαη πξνο ην 

αεξνδξόκην ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Αζήλα,  Διεπζίλα, 

Ναύπιην, Δπίδαπξνο, 

Μαληίλεηα, Σξίπνιε,  

Μπθήλεο, Αζήλα 

Λεσθνξείν 

 
 

54-58 

   



ΓΙΑΜΟΝΗ 

ΠΛΗΘΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΟΤ ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΟΤΝ 

ΠΛΗΘΟ 

ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΩΝ 
  

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ (με ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

(1)*(2)*(6) 

Γηα πλνδνύο 

Δθπαηδεπηηθνύο 
4 2     

Γηα Μαζεηέο 54-58 2     

ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΠΛΗΘΟ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΩΝ 
 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

(με ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

(2)*(6) 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ (γηα καζεηέο θαη ζπλνδνύο 

εθπαηδεπηηθνύο) 
54-58    

ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ   

(γηα ηνπο καζεηέο) 
54-58    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

Η ζςμπλήπωζη ηος Πίνακα Απαιηήζεων Πποζθοπάρ καθώρ και ηος Πίνακα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ είναι ςποσπεωηική. 

 

Α) Ο Πίνακαρ Απαιηήζεων Πποζθοπάρ αλαπηύζζεηαη σο εμήο: 

1. ην πεδίν ΑΠΑΙΣΗΗ πξνζδηνξίδνληαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο, ε παξνρή ηεο νπνίαο είλαη Τπνρξεσηηθή ζε θάζε πεξίπησζε εθηόο αλ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

«ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ» νπόηε είλαη Πξναηξεηηθή.  

2. ην πεδίν ΑΠΑΝΣΗΗ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ηνπνζεηείηαη δηαηππώλνληαο: 

 «ΝΑΗ» αλ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε, κε πεξηγξαθή ηεο απαηηνύκελεο ππεξεζίαο (π.ρ.  κεηαθίλεζε-ρεξζαία ή/θαη αεξνπνξηθή). 

 «ΟΥΗ» αλ δελ θαιύπηεη ηελ απαίηεζε όπσο πεξηγξάθεηαη.  

 

Υπόνορ και ηόπορ ςποβολήρ ησλ θιεηζηώλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Γεςηέπα  06/02/2023,   μέσπι ηιρ 12.00, ζην γξαθείν ηεο  Γηεπζύληξηαο. 

 
Διεύθυνση: Ν. Ζαφειράκη 29, Παναγία Λέτσαινα,  Χίος 82131.  

Υπόψη κ. Ειρήνης Χούλη 
Τηλέφωνα: Διευθύντριας: 22710 24900/2271024170 

Email: mail@4gym-chiou.chi-sch.gr  

 


