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ΘΕΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  κεηαθίλεζεο ζηα  πιαίζηα 

ηξηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο  ζε  Πάηξα-Αξραία Οιπκπία-Δειθνύο » 

Σν Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη  ην Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο νξγαλώλνπλ  ηξηήκεξε  εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε  ζε Πάηξα-Αξραία Οιπκπία-Δειθνύο  ζηηο  20-21-22  Απξηιίνπ  2018  θαη θαιεί  ηνπο  

ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά  γξαθεία),  κε βάζε  ηελ ΤΑ 33120/ΓΔ4/06-03-2017  , πνπ επηζπκνύλ  

λα  ζπκκεηέρνπλ  ζηε  δηαδηθαζία επηινγήο, λα  ππνβάιινπλ  ηελ  πξνζθνξά  ηνπο  ζε ζθξαγηζκέλν  θάθειν  

κέρξη  ηελ Δεπηέξα  5  Μαξηίνπ    2018 θαη  ώξα 11 π.κ.   αθξηβώο, ζην  γξαθείν ηεο  δηεπζύληξηαο  ηνπ 

Γπκλαζίνπ Κξόθνπ. Οη  πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο   δηεπζύληξηαο   ηελ  ίδηα κέξα  ζηηο 11:15  

π.κ. , παξνπζία  όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

  

Οη  πξνζθνξέο  ζα πξέπεη  λα  γίλνπλ  ζύκθσλα  κε  ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Η  κεηαθίλεζε ζα   γίλεη  κε ιεσθνξείν  

 Ηκέξεο  αλαρώξεζεο θαη  επηζηξνθήο  αληίζηνηρα  νξίδνληαη  :  

   Αλαρώξεζε : Παξαζθεπή  20 Απξηιίνπ  2018 θαη  

   Επηζηξνθή : Κπξηαθή  22 Απξηιίνπ   2018   

 πλνιηθά  ζα  ζπκκεηάζρνπλ  35    ± 5 καζεηέο   θαη 3 ζπλνδνί  θαζεγεηέο 

 Σν  πξόγξακκα  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο είλαη  ην  αθόινπζν: 

                 1
ε
 εκέξα : Αλαρώξεζε  από  ην Γπκλάζην  Κξόθνπ θαη  Γπκλαζηαθό  παξάξηεκα Άλσ  Κώκεο   

ηελ ζηηο 7:30  π.κ.  –Επίζθεςε ζην Μεζνιόγγη- Δηαλπθηέξεπζε  ζηελ Πάηξα  

                 2
ε
 εκέξα : Επίζθεςε ζε Αξραία Οιπκπία-Γαιαμίδη –Ιηέα  .Δηαλπθηέξεπζε  ζηελ Αξάρσβα. 

                        ΠΡΟ: 

ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 
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                3
ε
 εκέξα : Επίζθεςε  ζην ΚΠΕ Άκθηζζαο –Επίζθεςε  ζηνπο Δειθνύο –Επίζηξνθή  θαη  άθημε  

ζην  ζρνιείν  γύξσ  ζηηο  10 κ.κ. (Γπκλάζην Κξόθνπ θαη Γπκλαζηαθό Παξάξηεκα Άλσ Κώκεο )       

 Σν  ιεσθνξείν  λα  είλαη  πνιπηειέο,  θιηκαηηδόκελν,  λα  πιεξνί όιεο  ηηο  απαηηνύκελεο  

πξνδηαγξαθέο  ζύκθσλα  κε  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία  (δειηία  θαηαιιειόηεηαο,  ΚΣΕΟ,  δώλεο 

αζθαιείαο θιπ), λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ρνιείνπ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο  . Γηα λα  κελ  ππάξμεη  πξόβιεκα  ζηελ  πινπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο  ηεο  εθδξνκήο 

όπσο  απηό θαηαξηίζηεθε  από  ην ζρνιείν  ην  ηνπξηζηηθό  γξαθείν  ζα  πξέπεη  λα  δηαζέζεη  2 

έκπεηξνπο  νδεγνύο θαη  γηα  ηηο  ηξεηο  εκέξεο  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο  .   

 Να κελ ππάξρεη θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εθδξνκέσλ κε δηόδηα ή θόξνπο. 

 Η δηακνλή ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ λα εμαζθαιηζζεί ζε μελνδνρεία πέληε ή ην ειάρηζην 

ηεζζάξσλ αζηέξσλ θαη νη καζεηέο λα  δηακέλνπλ ζε ηξίθιηλα δσκάηηα ,όια ζην ίδην θηίξην θαη ζηνλ 

ίδην όξνθν.  Γηα ηνπο ζπλνδνύο απαηηνύληαη 3 κνλόθιηλα  , ην θόζηνο ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα 

επηβαξύλεη ηνπο καζεηέο. 

 ηελ ηηκή ηνπ μελνδνρείνπ λα πεξηιακβάλεηαη πξσηλό θαη εκηδηαηξνθή(δείπλν)  ζε κπνπθέ  . 

 Επηπιένλ θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή νξίδνληαη :α. Η θαηεγνξία ησλ  θαηαιπκάησλ πνπ ζα  

πξέπεη  λα  αλαθέξεηαη  ξεηά  ζηελ  πξνζθνξά  πνπ  ζα  θαηαζέζεη ην  πξαθηνξείν β. 

απνδεηθηηθά (mail θ.α.) πνπ  λα απνδεηθλύνπλ  ηελ  δηαζεζηκόηεηα  ησλ  μελνδνρείσλ θαη λα 

είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ ζρνιέηνπ ηελ εκέξα πνπ  ζα  αλνίμνπλ νη πξνζθνξέο   γ. Σα 

μελνδνρεία  λα  παξέρνπλ  ζηνπο  καζεηέο πξσηλό  ζε κπνπθέ  θαη εκηδηαηξνθή δ. Θα 

απνθιεηζηνύλ πξνζθνξέο  πνπ  ζα  αλαθέξνληαη ζε κπαγθαιόνπο  αιιά  θαη  ζε  μελνδνρεία  

πνπ  νη  καζεηέο θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο   δελ  ζα  δηακέλνπλ  ζην  ίδην  θηίξην θαη ζηνλ ίδην  

όξνθν  . 

 Σν ηαμηδησηηθό  γξαθείν  αιιά  θαη  νη  νδεγνί  ζα  πξέπεη  λα  ζπλεξγάδνληαη  κε  ηνπο  

εθπαηδεπηηθνύο –ζπλνδνύο  ηεο  επίζθεςεο  θαη  λα  αθνινπζνύλ  ην  πξόγξακκα  ηεο  

επίζθεςεο  όπσο  απηό  δηακνξθώζεθε  από  ην  ζρνιείν  ή  ηπρόλ  ζα  αλαδηακνξθσζεί  

ιόγσ  θαηξηθώλ  ή  άιισλ  ζπλζεθώλ .  Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν δεζκεύεηαη  γηα ηελ άςνγε 

ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνύ 

πξαθηνξείνπ  από κειινληηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 ε  πεξίπησζε  αζέηεζεο  ησλ όξσλ  ηεο  παξνύζαο  πξόζθιεζεο  ελδηαθέξνληνο  , νη  

νπνίνη  ζα  θαηαγξαθνύλ  θαη  ζην  ζπκθσλεηηθό  , ην  ζρνιείν δηαηεξεί  ην  δηθαίσκα  γηα  

θάζε  λόκηκε  ελέξγεηα(απνδεκίσζε – κε θαηαβνιή  ηεο  ηειεπηαίαο  δόζεο ) 

 Να  ππάξρεη  αζθάιεηα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο  καζεηώλ  θαη  θαζεγεηώλ  θαη  λα 

θαηαηεζεί αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ θαζώο θαη 

ππεύζπλε δήισζε όηη ην Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ.  

 Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ) 

θαζώο θαη ε ηηκή αλά καζεηή. 

 O δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.   

 Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε όπσο θαη 

ην δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ 

καζεηώλ ή  άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθό Γξαθείν. 

                                 

               Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                             

                                                                           

ΠΑΠΑΚΩΣΑ  ΑΓΝΗ  ΠΕ02                



                                                                                                              

      


