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Κνδάλε   25/2/2019 

 

Αξηζκ. Πξση.: 66 

 

 

 

ΠΡΟ: Σαμηδηωηηθά – Σνπξηζηηθά   

Πξαθηνξεία 

    

ΚΟΗΝ:   Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

               Ν. Κνδάλεο 

  

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ» 

ΥΔΣ:    Τ.Α. Αξηζκ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017/Τπ. Παηδείαο (ΦΔΚ 681/2017)  

To 2
ν
 Γπκλάζην Κνδάλεο, πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο καζεηψλ ηεο Α΄ Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν ζην πιαίζην 

πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καινχληαη νη θαηά ην λφκν δηθαηνχρνη πνπ 

ελδηαθέξνληαη, λα θαηαζέζνπλ ηε Γεπηέξα 4-3-2019 θαη ψξα 12:00 π.κ ΚΛΔΗΣΔ 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κε επηζπλαπηφκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππε 

κνξθή θαη φρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 

ηνηρεία Δθδξνκήο 
Σόπνο: Πεινπφλλεζνο (Ναχπιην) 

 Υξόλνο: 4 Απξηιίνπ 2019 – 7 Απξηιίνπ 2019.  

Γηάξθεηα: Σέζζεξηο (4) εκέξεο – ηξεηο (3) δηαλπθηεξεχζεηο ζην Ναχπιην 

πκκεηέρνληεο: 35 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί Καζεγεηέο. (1 αξρεγφο  θαη 2 

ζπλνδνί) 

χλνιν: 38 άηνκα. 

 

Μέζνλ: Ζ κεηαθίλεζε Κνδάλε-Ναχπιην  θη αληίζηξνθα ζα γίλεη νδηθψο θαη Ναχπιην-

Ύδξα, πέηζεο θαη αληίζηξνθα αθηνπιντθψο. Γηα ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο ηα 

ιεσθνξεία πξέπεη λα είλαη πνιπηειή, θιηκαηηδφκελα θαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειφηεηαο, ΚΣΔΟ, 

δψλεο αζθαιείαο, θιπ.). Σα ιεσθνξεία πξέπεη λα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

ηνπ ρνιείνπ φιν ην 24σξν, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 

ησλ καζεηψλ, φπνηε απηφ δεηεζεί απφ ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο, αθφκε θαη ζε 

θάπνηεο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κεηαθηλήζεσλ. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν δεζκεχεηαη γηα 

ηελ άςνγε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, ην φηη δε ζα θαπλίδεη ζην ιεσθνξείν θαη ηελ 

άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Να ππάξρεη εθεδξηθφο νδεγφο 

γηα φζεο κεηαθηλήζεηο ρξεηαζηεί λα γίλνπλ πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπ βαζηθνχ  νδεγνχ. 



Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνχ 

γξαθείνπ απφ κειινληηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ρνιείνπ. 

Ξελνδνρείν: Γηακνλή ζε μελνδνρεία 3* ή 4*. Σα μελνδνρεία λα βξίζθνληαη  κέζα 

ζηελ πφιε (ή ζε κηθξή απφζηαζε) θαη θαηά πξνηίκεζε λα ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε δηακνλή καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζην ίδην θηίξην.  Όινη νη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ (εθηφο απφ πηζίλεο) πξέπεη λα είλαη ζηελ 

δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν 

πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε δηακνλή 

(ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, θαζαξηφηεηα θιπ). ηελ πξνζθνξά ηνπ Σνπξηζηηθνχ 

γξαθείνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα, ε ηνπνζεζία/δηεχζπλζε θαη ε ηζηνζειίδα 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ μελνδνρείνπ (εθφζνλ απηή ππάξρεη). 

Γωκάηηα: 2 ηεηξάθιηλα,7 ηξίθιηλα θαη 3 δίθιηλα (καζεηέο) – κνλφθιηλα (Καζεγεηέο), 

κε ην δηθφ ηνπο κπάλην, φια ζηνλ ίδην φξνθν/πηέξπγα ηνπ μελνδνρείνπ. Όρη ξάληδα. 

Γηαηξνθή: Ζκηδηαηξνθή ζε κπνπθέ (πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ ή βξαδηλφ θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο γηα ηελ θάζε κέξα). 

 

 Πξόγξακκα εθδξνκήο (ελδεηθηηθό): 

 

Πέκπηε 04-04-2019 

07.00π.κ.: Αλαρψξεζε απφ ην 2
ν
 Γπκλάζην  Κνδάλεο 

12.00π.κ.: Γίσξε ζηάζε ζην Μεζνιφγγη  

02.00κ.κ.: Αλαρψξεζε γηα Μπθήλεο 

05.00κ.κ.: Άθημε ζηηο Μπθήλεο 

07.00κ.κ.: Άθημε ζην Ναχπιην. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  

08.00.κ.: Γείπλν  

09.00κ.κ.: Πξψηε γλσξηκία κε ηελ πφιε 

10.30κκ.: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν  

Παξαζθεπή 05-04-2019 

08.30-09.30π.κ.: Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

09.30 π.κ: Ξελάγεζε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν, ζηελ 

Πηλαθνζήθε, ζην Παιακήδη, ζηελ Αθξνλαππιία 

06.30κ.κ.-08.00κ.κ.: Ξεθνχξαζε ζην μελνδνρείν 

08.00κ.κ.: Γείπλν ζην μελνδνρείν 

09.00-10.30κ.κ.: Έμνδνο ζηελ πφιε 

άββαην 06-04-2019 

08.00π.κ.: Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

09.00π.κ.: Μνλνήκεξε εθδξνκή ζηελ Ύδξα θαη ηηο πέηζεο 

0.7.30κ.κ.: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δείπλν 

09.30κ.κ.: Έμνδνο ζηελ πφιε 

11.00κ.κ.: Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

Κπξηαθή 07-04-2019 

08.30-0.9.30π.κ.: Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

09.30π.κ.: Αλαρψξεζε γηα Δπίδαπξν 

10.00π.κ.: Άθημε ζηελ Δπίδαπξν 

12.00π.κ.: Αλαρψξεζε γηα Ναχπαθην 

02.30κ.κ.: Άθημε ζηελ Ναχπαθην 

04.30κ.κ.: Δπηζηξνθή ζηελ Κνδάλε κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο 

10.00κ.κ.: Άθημε ζην 2
ν
  Γπκλάζην  Κνδάλεο 

Σν πξόγξακκα είλαη ελδεηθηηθό θαη ελδέρεηαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. 



 Πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απν 

ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. 

Ζ ζεηξά ησλ πεξηεγήζεσλ λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ε πεξίπηωζε πνπ δελ εθηεινύληαη δξνκνιόγηα γηα Ύδξα θαη πέηζεο λα καο 

θαηαζέζεηε πξνζθνξά γηα κνλνήκεξε εθδξνκή ζηε Μνλεκβαζηά θαη ην Μπζηξά 

(ην άββαην 07-04-2019)  

Ζ παξνπζία μελαγνχ ζα εθηηκεζεί (γηα ην άββαην 06-04-2019) 

 

 

 

Απαξαίηεηνη Όξνη 

Ζ κεηαθίλεζε, ε δηακνλή ζε 3 κνλφθιηλα δσκάηηα, ην πξσηλφ θαη ηα γεχκαηα ησλ 3 

ζπλνδψλ θαζεγεηψλ πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. 

Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήο-Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο (αξηζκφο αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ) θαη θαη' άηνκν (φρη θαηά ιεσθνξείν) επηβάξπλζε. 

Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίπησζε 

αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθδξνκή καζεηψλ/ηξηψλ θαη 

ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηηο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο παξνρέο 

(αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηηθήο επζχλεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ 

Πξαθηνξείνπ ζην νπνίν ζα θαίλεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ ζπκβνιαίνπ, αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο). 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη 

ππεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη έγγξαθα (αληίγξαθα e-mail ή fax) πνπ λα πηζηνπνηνχλ 

ηελ χπαξμε δηαζεζηκφηεηαο ησλ δσκαηίσλ ζηα μελνδνρεία,  

ηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο θαζψο θαη ε ηειηθή 

ηηκή θαη’ άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). Οη 

πξνζθνξέο λα θαηαηεζνχλ ζε θιεηζηνχο θαθέινπο ζην γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 

2
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. Θα αλνηρηνχλ παξνπζία φζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνχλ 

λα παξεπξεζνχλ, απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηελ Δγθχθιην 

12987/Γ2/2011, ηελ Σξίηε 9/1/2018 θαη ψξα 11 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

2νπ Γπκλαζίνπ. 

 

Σν πιήξεο πξφγξακκα θαη νη αλαιπηηθνί φξνη ηεο εθδξνκήο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ην Σαμηδησηηθφ Πξαθηνξείν πνπ ζα 

επηιεγεί. 

 

Σν γξαθείν ζα εθδψζεη απνδείμεηο γηα θνξνινγηθή ρξήζε ζηνλ θάζε καζεηή/-ηξηα 

μερσξηζηά. Ο δηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ζπλεπψο ζα 

ζπλππνινγηζηνχλ ηφζν ε ηηκή, φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θαηαιπκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν 

ζα παξαθξαηεζεί απφ ην πνζφ ηεο εμφθιεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο. 

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιφγσ κε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο 

απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθφ Γξαθείν. 

Ο ηξφπνο πιεξσκήο ζα θαζνξηζηεί ζην ζπκβφιαην θαη έλα πνζφ 10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθδξνκήο ζα εμνθιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Οπνηαδήπνηε 



κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα παξαθξαηεζεί απφ ην πνζφ 

ηεο εμφθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο  

      

Δπηπιένλ, ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη απαξαηηήησο CD κε ηελ πξνζθνξά 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή pdf) ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην 

δηαδίθηπν.  

Γηαηεξνχκε σζηφζν ην δηθαίσκα λα κελ επηιέμνπκε θακία πξνζθνξά, αλ θξηζεί 

νηθνλνκηθά δπζβάζηαρηε (έζησ θη αλ είλαη ε κεηνδνηνχζα) ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν δελ ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. 

 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 4 Μαρτίου  2019, ΩΡΑ 12:00. 

 
 

 

 

           Ο Διευθυντής 

Σσιτούρας  Γεώργιος 
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