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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΑ  
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» 

Το Γυμνάσιο  Κρόκου  οργανώνει τριήμερη  εκπαιδευτική επίσκεψη  στη  Βουλή  των Ελλήνων στην Αθήνα  
στις   13-14-15  Φεβρουαρίου  2020  και καλεί  τους  ενδιαφερόμενους (τουριστικά-ταξιδιωτικά  γραφεία), που 
επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία επιλογής, να  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  σε σφραγισμένο  
φάκελο μέχρι  την Τρίτη 26  Νοεμβρίου  2019 και  ώρα 11:05 π.μ. ακριβώς, στο  γραφείο της  διευθύντριας  του 
Γυμνασίου Κρόκου. Οι  προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της   διευθύντριας   την  ίδια μέρα  στις 11:20  
π.μ. , παρουσία  όλων των ενδιαφερομένων. 

  

Οι  προσφορές  θα πρέπει  να  γίνουν  σύμφωνα  με  τα παρακάτω κριτήρια: 

• Η  μετακίνηση θα   γίνει  με λεωφορείο 

• Ημέρες  αναχώρησης και  επιστροφής  αντίστοιχα  ορίζονται  :  

   Αναχώρηση: Πέμπτη  13  Φεβρουαρίου   2020  και  

  Επιστροφή: Σάββατο  15  Φεβρουαρίου 2020 

• Συνολικά  θα  συμμετάσχουν  37 ± 7  μαθητές  και 3 συνοδοί  καθηγητές 

• Το  πρόγραμμα  της  εκπαιδευτικής  επίσκεψης είναι  το  ακόλουθο: 

                  Αναχώρηση  από  το Γυμνάσιο  Κρόκου  και από την Άνω Κώμη  την Πέμπτη 13  Φεβρουαρίου  
2020  στις 7:00 π.μ.  και 7:15 π.μ. αντίστοιχα  

          Η επιστροφή  υπολογίζεται στην Άνω Κώμη και στο  Γυμνάσιο  Κρόκου  στις  21:45 μ.μ.   και 
10:00  μ.μ. αντίστοιχα το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020. 
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• Το  λεωφορείο  να  είναι  πολυτελές,  κλιματιζόμενο,  να  πληροί όλες  τις  απαιτούμενες  
προδιαγραφές  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  (δελτία  καταλληλότητας,  ΚΤΕΟ,  ζώνες 
ασφαλείας κλπ), να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της 
εκδρομής   και να οδηγείται από έμπειρο οδηγό. Το  πρακτορείο  θα  πρέπει  να  εξασφαλίσει  και  
την ύπαρξη δεύτερου  οδηγού καθόλη  την  διάρκεια της  τριήμερης  επίσκεψης  έτσι  ώστε  
να  μην υπάρξει  πρόβλημα  με τα χιλιόμετρα  αλλά  και  το  ωράριο. 

• Να μην υπάρχει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους. 

• Η διαμονή των μαθητών και συνοδών να εξασφαλισθεί σε ξενοδοχείο πέντε ή το ελάχιστο 
τεσσάρων αστέρων και τα δωμάτια των μαθητών να είναι όλα στον ίδιο όροφο. Για την διαμονή  
των καθηγητών  θα χρειαστούν μονόκλινα δωμάτια , το κόστος των οποίων δεν πρέπει να 
επιβαρύνει τους μαθητές.Να  παρέχεται  η δυνατότητα ημιδιατροφής  σε μαθητές  και  συνοδούς  
καθηγητές. 

• Στην τιμή του ξενοδοχείου να περιλαμβάνεται πρωινό και γεύμα  σε μπουφέ. 

• Σαν κριτήριο για την επιλογή ορίζεται  η ποιότητα του καταλύματος, καθώς  και η παροχή  
ημιδιατροφής  από  το ξενοδοχείο προς τους μαθητές αλλά και  τους  εκπαιδευτικούς.  

• Να  υπάρχει  ασφάλεια  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  μαθητών  και  καθηγητών  και  να 
κατατεθεί αντίγραφο του συμβολαίου αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.  

• Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) 
καθώς και η τιμή ανά μαθητή.  

• O διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια επιλογής.   

• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το 
δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή  
άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο. 

• Η  προσφορά   θα  πρέπει  να περιλαμβάνει  τη μεταφορά   των μαθητών   και  των  συνοδών  
εκπαιδευτικών   από  το  Γυμνάσιο  Κρόκου  προς  την  Αθήνα   και  αντίστροφα  και  σε όλα τα  
σημεία  επίσκεψης  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  επίσκεψης  που έχει  καταρτίσει  το  σχολείο. 
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