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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά - διαμονή καθηγητών - μαθητών 
σε Αθήνα – Ναύπλιο» 
 

Το 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων του μαθήματος της 
Ιστορίας προγραμματίζει τετραήμερη εκδρομή σε Καλάβρυτα – Ναύπλιο – Αθήνα με την Γ’ τάξη από 7 έως 
10 Μαΐου 2022. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

 

 Μετάβαση μέσω Ρίου Αντιρρίου στην Πάτρα 

 Ανάβαση με τον οδοντωτό στα Καλάβρυτα – επίσκεψη Μέγα Σπήλαιο και Αγ. Λαύρα 

 Παραμονή στο Ναύπλιο (μια διανυκτέρευση),  

 Επίσκεψη σε Επίδαυρο και Μυκήνες 

 Μετάβαση στην Αθήνα και παραμονή (δύο διανυκτερεύσεις) 

 Επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο, Ακρόπολη – Μουσείο Ακρόπολης, Ίδρυμα Νιάρχου 

 Φαγητό σε ταβέρνα περιοχής Αθηνών 

 Επιστροφή μέσω Τεμπών, Εθνικής οδού & Εγνατίας Οδού 
 

 

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή είναι περίπου ογδόντα πέντε (85) και οι συνοδοί 
καθηγητές δώδεκα (12). Η διαμονή του σχολείου θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας 
(δύο βράδια) και στο Ναύπλιο (1 βράδυ) σε ξενοδοχεία όχι κάτω των τεσσάρων αστέρων (4*).  

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την 
μεταφορά και τη διαμονή των καθηγητών και μαθητών, να παρουσιάσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 

της διεύθυνσης του Σχολείου μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00. 
 

Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Κόστος λεωφορείων (αποκλείεται το διώροφο λεωφορείο για πρακτικούς λόγους) και κόστος ξενοδοχείου 
με δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό για τους μαθητές και δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό για 
τους καθηγητές. 

2. Ξεναγήσεις σε Ακρόπολη και Μουσείο Ακρόπολης, Μυκήνες και Επίδαυρο με επίσημους ξεναγούς.  
3. Εισιτήρια οδοντωτού. 
4. Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων των 

εκδρομέων. 
5. Υπεύθυνη δήλωση γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 
1. Αναφορά κόστους ανά μαθητή. Να αναφέρεται σε ξεχωριστή παράγραφο η τελική συνολική τιμή 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων του ΦΠΑ). 
2. Τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείων, 
3. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας 
κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

4. Άριστη συνεργασία συνοδών-οδηγών (οδηγοί και λεωφορεία να βρίσκονται στη διάθεση του σχολείου 
όλο το 24ωρο για τις μετακινήσεις των μαθητών). 

5. 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 του Τουριστικού Γραφείου. 

6. Σε περίπτωση που λόγω Covid κάποιος μαθητής δεν μπορέσει να συμμετέχει ενώ πλήρωσε, να του 
επιστραφούν τα χρήματά του.   

 -Η- 

 Διευθύντρια 

 

 Βασιλείου Ελένη 
 ΠΕ01 – Θεολόγος 
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