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1
ν
 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΕΑΝΖ 

                      
Κνδάλε   3/3/2020 

                 Αξηζ. Πξση: 70 

 
 

                     Πξνο:    

            Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Κνδάλεο    

          

 

         (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα   

          θαη ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

    θαη ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ) 
                               

 

 

Σαρ. Γ/λζε  : Κ. Γξίδε 10 

  50100  ΚΟΕΑΝΖ                                                                                          
Πιεξνθνξίεο : ΜΑΛΟΤΣΑ ΜΑΡΗΑ 

Σειέθσλν : 2461022720    
 Fax : 24610 39016 

email : mail@1gym-kozan.koz.sch.gr 

 

Θέκα: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα δηεμαγσγή Δθπαηδεπηηθήο 

Δπίζθεςεο ζην πιαίζην Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ» 

 

Σν 1
ν
 Γπκλάζην Κνδάλεο δηνξγαλψλεη 2 ηεηξαήκεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο (ηηο 

ίδηεο εκεξνκελίεο θαη ζηνλ ίδην ηόπν), καζεηψλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ, ζην 

Ναύπιην, ζην πιαίζην δχν Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηίηιν: 

1.  «ηα ρλάξηα ησλ εξψσλ ηνπ 1821»  κε 26 μαθητές και 3 καθηγητές 

2. «Ζ Δπαλάζηαζε κέζα απφ ηελ ηέρλε» κε 22  μαθητές θαη 2 θαζεγεηέο 

 θαη θαιεί κε βάζε ηελ Τ.Α: 20883/ΓΓ4/12-02-2020 (ΦΔΚ 456/η.Β΄/13-02-2020), 

άξζξν 3 παξαγξ. 1 ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Σξίηε 10/3/2020, θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην γξαθείν 

ηεο Γ/ληξηαο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνδάλεο.  

 

Ο δηαγσληζκφο ζα είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη λα πιεξνχλ ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:  

ΣΟΗΥΔΗΑ 

Πξννξηζκόο: Ναχπιην - Ύδξα– Πεινπφλλεζνο  

Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο-επηζηξνθήο: Αλαρψξεζε απφ ην ρψξν ηνπ Λανγξαθηθνχ 

Μνπζείνπ  ηελ Σεηάξηε  1/4/2020 ζηηο 7.30 π.κ. θαη  επηζηξνθή ην άββα-

ην 4/4/2020 ζηηο 22:30 κ.κ.  

πλνιηθόο αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ: 48 καζεηέο θαη 5 ζπλνδνί θαζεγεηέο. (δχν εθπαη-

δεπηηθά πξνγξάκκαηα) 

Μεηαθνξηθό κέζν: Οδηθψο κε ιεσθνξείν (θαη κε πινίν γηα ηελ επίζθεςε ζηελ Ύδξα) 

Πξόγξακκα εθδξνκήο (ζπλνπηηθά): 

Σεηάξηε  1/4 7:30 π.κ. Αλαρψξεζε απφ ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν  

  12:00 κ.κ. Γίσξε ζηάζε ζην Μεζνιφγγη 

  2:00 κ.κ. Αλαρψξεζε γηα Ναχπιην    

  6:00 κ.κ. Άθημε ζην Ναχπιην θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν

 8:00 κ.κ. Βξαδηλφ θαγεηφ ζην μελνδνρείν 



  9:00 κ.κ. Γλσξηκία κε ηελ πφιε 

10:30 κ.κ.  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

 

Πέκπηε 2/4  8:00 π.κ. Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

  9:30 π.κ.  Δθδξνκή ζηελ Ύδξα  

  8:00 κ.κ.  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη  Γείπλν 

  9:00 -10:30 κ.κ Έμνδνο ζηελ πφιε 

 

Παξαζθεπή 3/4  8:00 π.κ. Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

  9:30 π.κ.  Δπίζθεςε ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα ηεο πφιεο 

  1:00 κ.κ. Αλαρψξεζε γηα Δπίδαπξν 

  5:00 κ.κ.  Δπηζηξνθή ζην Ναχπιην θαη επίζθεςε ζην Παιακήδη 

  6:30 κ.κ. Ξεθνχξαζε ζην μελνδνρείν 

  8:00 κ.κ.  Γείπλν 

  9:00-10:30 κ.κ Έμνδνο ζηελ πφιε 

 

άββαην 4/4  8:00-9:00 π.κ. Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

  9:30 π.κ.  Αλαρψξεζε γηα Κνδάλε (κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο)  

  16:30κ.κ Σξίσξε ζηάζε ζηα Γηάλλελα. Δπίζθεςε ζην Νεζί ησλ 

 Ησαλλίλσλ, ζην Μνπζείν Αιή παζά θαη Δπαλαζηαηηθήο 

 Πεξηφδνπ 

  19:30κ.κ Αλαρψξεζε γηα Κνδάλε 

  22:30 κ.κ  Άθημε ζηελ Κνδάλε 

 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ – ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

1. Αλαθνξά ηειηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ θαη 

ηνπ ΦΠΑ) θαζψο θαη ηηκήο αλά καζεηή.  

2. Πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπ-

ηειή θιηκαηηδφκελα ιεσθνξεία (όρη δηώξνθν)  πνπ λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειφηεηαο, 

ΚΣΔΟ, δψλεο αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή ηνπ ζρν-

ιείνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  

3. Γηακνλή ησλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζε μελνδνρείν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

αζηέξσλ γηα ηξεηο (3) λχρηεο ζην Ναύπιην (αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ηφηε ζε πε-

ξηνρή θνληά ζην Ναύπιην)  κε πιήξεο πξσηλφ θαη έλα γεχκα θαζεκεξηλά εληφο 

ηνπ μελνδνρείνπ ζε κπνπθέ. 

4. Γσκάηηα : δίθιηλα θαη ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη 1 ηξίθιηλν, 1 δίθιηλν θαη 1 

κνλφθιηλν γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο.  

5. Ξελάγεζε ζε Ναχπιην θαη Ύδξα απφ πηζηνπνηεκέλνπο μελαγνχο ζχκθσλα κε ηελ 

Γηεζλή Ννκνζεζία, νη νπνίνη ζα έρνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ θαη μελάγεζεο ζε Μνπ-

ζεία θαη Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο  

6. Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ, 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν λα πιεξνί φιεο ηηο απα-

ξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε δηακνλή, (ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, θαζα-

ξηφηεηα θιπ).  

7. Γσξεάλ κεηαθίλεζε, δηακνλή θαη πξφζζεηε αζθάιηζε ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ.  

8. Αθηνπιντθά εηζηηήξηα πξνο θαη απφ ηελ Ύδξα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ . 



9. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ 

θαη ππνρξεσηηθά λα παξαδνζεί ζπκβφιαην Αζθάιηζεο Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο 

Δπζχλεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ / Γηνξγαλσηή Σαμηδίσλ.  

10. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη π-

πεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε η-

ζρχ.  

11. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε 

φπσο θαη ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαη-

ηνχκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο(π.ρ. επηδεκία, παλδεκία) ρσ-

ξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ.  

12. Οπνηαδήπνηε κε εθηειεζηέα ππνρξέσζε απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα παξαθξα-

ηεζεί απφ ην πνζφ εμφθιεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδξνκήο.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ παξνπζία φζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνχλ λα παξεπξε-

ζνχλ, απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ  Τ.Α: 20883/ΓΓ4/12-02-2020,  

ηελ Σξίηε 10/3/2020  θαη ώξα 11:05κ.κ. ζην γξαθείν ηεο Γ/ληξηαο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζί-

νπ Κνδάλεο.  

 

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
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