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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή Εκπαιδευτικής 
Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων 

 
Το Γυµνάσιο Κρόκου διοργανώνει τριήµερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα, στα 

πλαίσια του προγράµµατος "Επισκέψεις Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων" και καλεί µε βάση τις 
υπουργικές αποφάσεις _12987/Γ2/2-12-2011,και 220647/Δ2/28-12-2016 τους ενδιαφερόµενους 
(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να 
υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Τρίτη  28/ 2/2017, και ώρα 
12:00 π.µ. στο γραφείο του Δ/vτή του  Γυµνασίου Κρόκου.  

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο αποκλειστικά µε κλειστό φάκελο µε 
επισυναπτόµενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ΟΧΙ µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου προκειµένου να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιµή ανά µαθητή 
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ) και θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει και το κόστος µεταφοράς-διαµονής για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.  
Ο Διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:_ 
 
1.    Προορισµός: Πόλη της Αθήνας 
2. Ηµεροµηνία αναχώρησης-επιστροφής: Παραλαβή των µαθητών του Γυµνασιακού 
Παραρτήµατος Άνω Κώµης – Στάση στο Γυµνάσιο Κρόκου για επιβίβαση των µαθητών του 
Γυµνασίου Κρόκου και Αναχώρηση απο εκεί για την Αθήνα στίς 31/3/2017 στις 7.30 π.µ. και 
επιστροφή µέσω της αντίθετης διαδροµής µε άφιξη στο σχολείο µας την Κυριακή, 2/04/2017 στις 
22:00 µµ 
3.    Μεταφορικά µέσα : Οδική µετακίνηση µε λεωφορείο 
4.  Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων: 33 µαθητές και 3 καθηγητές, (2 συνοδοί και ο 
αρχηγός) 
5. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει την µεταφορά των µαθητών και την διαµονή τους για δύο 
(2) διανυκτερεύσεις  σε ξενοδοχείο τεσσάρων ( 4) ή πέντε (5) αστέρων σε κεντρικό σηµείο της 
πόλης της Αθήνας. µε πλήρες πρωινό καθηµερινά εντός του ξενοδοχείου 
6. Τα δωµάτια θα πρέπει να είναι δίκλινα και τρίκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του 
σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαµονή και το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη διαµονή, (θέρµανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κλπ). Να διασφαλισθεί ότι δεν 
θα χρησιµοποιηθούν ράντζα για τη διανυκτέρευση των µαθητών στα δωµάτια. 
7. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έµπειρους οδηγούς και το λεωφορείο να είναι κλιµατιζόµενα, να 
πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές (σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δελτίο 
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζωνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του 
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Σχολείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδροµής για µετακινήσεις στην πόλη των Αθηνών. 
8. Μαζί µε την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση 
ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ 
9.   Να υπάρχει οµαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους µαθητές και τους συνοδούς καθηγητές. 
10. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών και να 
παραδοθεί συµβόλαιο αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου. 
11. 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. 
12. Οποιαδήποτε µη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το 
ποσό εξόφλησης µετά την ολοκλήρωση της εκδροµής. 
13. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφεροµένων επιθυµούν να παρευρεθούν, από 
την επιτροπή αξιολόγησης την Τρίτη, 28/02/2017 και ώρα 12:00 π.µ. ακριβώς στο γραφείο του 
Δ/ντή του Γυµνασίου Κρόκου. 
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