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ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ» 

Σν Γπκλάζην  Κξόθνπ δηνξγαλώλεη  εθπαηδεπηηθή   επίζθεςε ζηελ  Πεινπόλλεζν θαi θαιεί 

ηνπο  ελδηαθεξόκελνπο (ηνπξηζηηθά-ηαμηδησηηθά  γξαθεία) πνπ επηζπκνύλ  λα  ζπκκεηέρνπλ  

ζηε  δηαδηθαζία επηινγήο λα  ππνβάιινπλ  ηελ  πξνζθνξά  ηνπο  ζε ζθξαγηζκέλν  θάθειιν   

(δεν θα  γίνοςν  δεκηέρ πποζθοπέρ εκππόθεζμερ ή αςηέρ πος  θα  έσοςν ζηαλεί   μέζυ  

mail ή fax ) κέρξη  ηελ Πέκπηε 28 Ννεκβξίνπ 2019  ώξα 11:00   π.κ.  ζην  γξαθείν ηεο 

Δηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ Κξόθνπ. Οη  πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζην γξαθείν ηεο 

Δηεπζύληξηαο  ηελ  ίδηα κέξα  ζηηο 11:15 κ.κ. παξνπζία  όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

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

απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκόο: Πεινπόλλεζνο 

2. Μεηαθνξηθό  κέζν: Οδηθή κεηαθίλεζε  κε  ιεσθνξείν 

3. Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 50±7  καζεηέο  θαη  5  ζπλνδνί  εθπαηδεπηηθνί    

4. Ηκεξνκελία  πξαγκαηνπνίεζεο  εθδξνκήο: 28-29-30-31 Μαξηίνπ  2020. 

5. Η  κεηαθίλεζε  λα  πξαγκαηνπνηεζεί κε ιεσθνξείν θιηκαηηδόκελν  κε όιεο  ηηο  

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. Σν πξαθηνξείν  πξέπεη  λα δηαζέηεη  έμπειποςρ  

οδηγούρ  θαη ιδιόκηηηο  λευθοπείο ηο οποίο να πληποί  ηιρ  απαπαίηηηερ  

πποδιαγπαθέρ  και να  είναι  καηάλληλο για  ηην  μεηαθοπά  μαθηηών  

ζύκθσλα  κε  ηελ θείκελε  δηαδηθαζία (δειηίν θαηαιιειόηεηαο , ΚΣΕΟ, δώλεο 

αζθαιείαο θ.ι.π.), λα είλαη  δε ζηην αποκλειζηική  διάθεζη ηος  ζσολείος 

καθόλη ηη διάπκεια ηηρ  εκδπομήρ  όπσο  απηή  έρεη πξνγξακκαηηζηεί  από  ηελ  

νκάδα  ησλ  εθπαηδεπηηθώλ  πνπ  πινπνηνύλ  ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα . Να  

ππάξρεη  πλεύκα  ζπλεξγαζίαο  κεηαμύ  ηνπ  νδεγνύ  θαη  ησλ  ζπλνδώλ  

εθπαηδεπηηθώλ.  
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Σο  ππακηοπείο  θα  ππέπει  να  εξαζθαλίζει  και  ηην ύπαπξη δεύηεπος  

οδηγού καθόλη  ηην  διάπκεια ηηρ  ηεηπαήμεπηρ  επίζκετηρ  έηζι  ώζηε  να  

μην ςπάπξει  ππόβλημα  με ηα σιλιόμεηπα  αλλά  και  ηο  υπάπιο. 

6. Αθνινπζεί  ελδεηθηηθό  πξόγξακκα : 

 1ε εκέξα: Αλαρώξεζε από  Κνδάλε,επίζθεςε ζην Νεθξνκαληείν θαη ηηο  

πεγέο ηνπ  Αρέξνληα, Πάξγα, Ναύπαθην, άθημε  θαη δηαλπθηέξεπζε ζηελ 

Πάηξα. 

 2ε εκέξα : Αξραία Οιπκπία-Πύινο-Καιακάηα. 

 3ε εκέξα: Καιακάηα-Μπζηξάο-Μνλεκβαζία-Καιακάηα . 

 4ε εκέξα: Καιακάηα-Ναύπιην-Κνδάλε(κέζσ Ρίνπ-Αληηξξίνπ). 

Σν  πξόγξακκα  κπνξεί  λα  ηξνπνπνηεζεί – πξνζαξκνζηεί  αλάινγα    κε  ηηο  αλάγθεο  

ηεο  εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο   από  ηνπο  ζπλνδνύο  θαζεγεηέο . 

ύκθσλα  κε  ην  παξαπάλσ  πξόγξακκα  ,ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 3 δηαλπθηεξεύζεηο, 

μία ζηην Πάηπα και δύο ζηην  Καλαμάηα. 

7. Να  ππάξρεη  αζθάιεηα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο  πεξίζαιςεο  καζεηώλ  θαη  

θαζεγεηώλ  θαη  λα  παξαδνζεί  ζπκβόιαην αζηηθήο  επζύλεο   ηνπ  Σνπξηζηηθνύ  

Γξαθείνπ. 

8. Δηακνλή  ζε  μελνδνρεία 4 αζηέξσλ κε  εκηδηαηξνθή, ηα  νπνία  λα  βξίζθνληαη ην 

έλα ζηελ Καιακάηα θαη ην άιιν  κέζα  ζηελ  πόιε  ηεο Πάηξαο θαη  λα είλαη ζε  

ζέζε  βνιηθή  γηα  ηηο  πεξηεγήζεηο  ζηελ  πόιε.  Μαθηηέρ  και  καθηγηηέρ  να  

διαμένοςν  ζηο  ίδιο  κηίπιο  και  ζηον  ίδιο  όποθο . Πποζθοπέρ  με  

μπαγκαλόοςρ  θα  αποππιθθούν . 

9. Σν  πξαθηνξείν  ζα  πξέπεη  λα  εμαζθαιίζεη  θαη  ηην ύπαπξη ξεναγού γηα ηελ 

επίζθεςε ζηνλ Μπζηξά θαη ζηελ Μνλεκβαζία, θαη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο  

ηεο  Αξραίαο Οιπκπίαο, Επηδαύξνπ,Σήξπλζαο θαη Μπθελώλ θαζώο θαη γηα ηελ 

πόιε ηνπ Ναππιίνπ. 

10. Δσξεάλ δηακνλή θαη  κεηαθίλεζε  γηα  ηνπο  ζπλνδνύο  θαζεγεηέο  

11. Σξίθιηλα  θαη  ηεηξάθιηλα  δσκάηηα  γηα  ηνπο  καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο 

ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

12. Έθδνζε  νλνκαζηηθώλ  θνξνινγηθώλ  απνδείμεσλ γηα  ηνπο  εθδξνκείο, εθόζνλ  ην  

δεηήζνπλ.  

13.  ηελ   πξνζθνξά  λα  αλαθέξεηαη:  

 Η  ηειηθή  ζπλνιηθή ηηκή θαη΄άηνκν(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  όισλ  ησλ  

θξαηήζεσλ  θαη  ΦΠΑ) 

 Η  ηειηθή  ζπλνιηθή  ηηκή  ηνπ  νξγαλσκέλνπ  ηαμηδηνύ 

 Σα  νλόκαηα  ησλ  μελνδνρείσλ  κε  ηα  πιήξε  ζηνηρεία ηνπο   θαη  όιεο  

ηηο  παξνρέο  πξνο  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο  ζηελ  επίζθεςε . 



 Όινη  νη  ρώξνη ηνπ  μελνδνρείνπ  λα  είλαη  πξνζβάζηκνη  από  καζεηέο  

θαη  εθπαηδεπηηθνύο . 

 Κακία  επηπιένλ  νηθνλνκηθή  επηβάξπλζε  ησλ  καζεηώλ  κε  δηόδηα  ή 

θόξνπο . 

 Μαδί  κε  ηελ  πξνζθνξά  θάζε  ηνπξηζηηθό  γξαθείν  ζα  πξέπεη  λα  

θαηαζέζεη  θαη Τπεύζπλε δήισζε  γηα  ηελ  ύπαξμε  εηδηθνύ ζήκαηνο  

ιεηηνπξγίαο  ζε ηζρύ 

 Ο  δηαγσληζκόο  ζα   είλαη  κεηνδνηηθόο  κε πνηνηηθά  θξηηήξηα επηινγήο  

ζπλεπώο  ζα  ζπλππνινγηζζνύλ  ηόζν  ε  ηηκή  όζν θαη  ε  πνηόηεηα  ησλ  

πξνζθεξόκελσλ θαηαιπκάησλ  θαη  ππεξεζηώλ . 

 Σν  ζρνιείν  δηαηεξεί  ην δηθαίσκα  αθύξσζεο  ηεο εθδξνκήο, ιόγσ  κε 

ζπκπιήξσζεο  ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνύ  καζεηώλ ή άιιεο  ζνβαξήο  

αηηίαο,  ρσξίο απνδεκίσζε  ζην  ηνπξηζηηθό γξαθείν 

 Πξόζζεηε αζθάιεηα γηα θάιπςε  εμόδσλ  ζε πεξίπησζε  αηπρήκαηνο  ή 

αζζέλεηαο. 

14. Η αμηνιόγεζε  ηεο πιένλ  πξνζθέξνπζαο  πξνζθνξάο ζα  γίλεη  από πεληακειή 

επηηξνπή, απνηεινύκελε  από ηελ Δηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ, δύν  ζπλνδνύο  

θαζεγεηέο, θαη εθπξόζσπν ησλ γνλέσλ-θεδεκόλσλ θαη  καζεηώλ. 

15. Οπνηαδήπνηε  κε  εθηειεζηέα  ππνρξέσζε  από  ην  ηνπξηζηηθό  γξαθείν  ζα  

παξαθξαηεζεί  από  ην  πνζό  εμόθιεζεο  κεηά  ηελ  νινθιήξσζε ηεο  

εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο. 

 

                                                             

 

Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

         ΠΑΠΑΚΩΣΑ  ΑΓΝΗ 


