
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης 
στο Ναύπλιο στα πλαίσια των Πολιτιστικών Προγραµµάτων του Σχολείου  

Ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου Νέας Αλικαρνασσού προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία  για την οργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης   στο 
Ναύπλιο-Επίδαυρος-Μυκήνες-Κορινθία, στα πλαίσια του προγράµµατος σχολικών 
δραστηριοτήτων «Περιήγηση στην Αργολίδα: Ιστορία και Πολιτισµός» στην οποία προβλέπεται να 
συµµετέχει οµάδα  120 µαθητών και 6 συνοδών καθηγητών του σχολείου. 
 
Η εκδροµή θα περιλαµβάνει δύο (2) διανυκτερεύσεις στο πλοίο και δυο (2) διανυκτερεύσεις 
στο Ναύπλιο και θα πραγµατοποιηθεί είτε: 
α) από Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016 (αναχώρηση) έως και ∆ευτέρα 4 Απριλίου 2016 (άφιξη), είτε 
β) από Σάββατο 2 Απριλίου 2016 (αναχώρηση) έως και Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 (άφιξη) 
ανάλογα µε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και την οικονοµικότερη προσφορά. 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

1. Ακτοπλοϊκή µετάβαση στον Πειραιά και επιστροφή στο Ηράκλειο µε καµπίνες για µαθητές και 

συνοδούς. 

2. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο  κατά προτίµηση 4  αστέρων στο Ναύπλιο, δίκλινα ή τρίκλινα δωµάτια 

για τους µαθητές (µε κανονικά κρεβάτια χωρίς προσθήκη  ράντζων) και µονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. Το όνοµα,  η κατηγορία  και η περιοχή  του ξενοδοχείου που θα 

φιλοξενήσει τους µαθητές απαραίτητα  να αναφέρεται στην προσφορά.  

3. Τουριστικά λεωφορεία στη διάθεση των συµµετεχόντων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητά τους (από την άφιξη στον Πειραιά από το Ηράκλειο έως 

και την αναχώρηση από τον Πειραιά για το Ηράκλειο). Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν 

όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές (να έχει ελεγχθεί από 

ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασµένα µε τα απαιτούµενα έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, την 

επαγγελµατική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιµατιζόµενα, όχι 

διώροφα  κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη µετακίνηση 

µαθητών (ζώνες ασφάλειας, έµπειροι οδηγοί, 2ος οδηγός όπου απαιτείται, κλπ.). 

4. Συνοδός ιατρός, προκειµένου να διασφαλίζεται η άµεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση 

ασθένειας, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής και συνοδός από το τουριστικό γραφείο 

5. Κάλυψη κόστους για 6 µαθητές επιπλέον των 120 (σύνολο µετακινούµενων µαθητών 126). 
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6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού 

καθηγητή. 

7. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 

συµβολαίου από τη µεριά του (εγγυητική επιστολή µε ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).  

8. Αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες 

ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, καιρικές συνθήκες, ασθένεια κάποιου   

συµµετέχοντα ή οποιασδήποτε άλλης µορφής κινητοποιήσεις που µπορεί να οδηγήσουν στην 

µαταίωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης κ.λ.π.) 

9. Επιστροφή του ποσού συµµετοχής στην εκδροµή µαθητή, σε περίπτωση που για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας  µαταιωθεί η συµµετοχή του. 

10. Οποιαδήποτε επιπλέον προσφερόµενη υπηρεσία θα συνεκτιµηθεί. 

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή (µε ΦΠΑ) της εκδροµής αλλά 
και η επιβάρυνση ανά µαθητή χωριστά. 
 
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι 
διαθέτει το ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Επί πλέον στον φάκελο 
της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD µε την προσφορά σε ηλεκτρονική µορφή (doc 
ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 
 
Τα ενδιαφερόµενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου 
σφραγισµένες προσφορές, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 26/2/2016 και  ώρα  12.30µµ, 
που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόµενες 
βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύµφωνες µε την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (Β΄2769)  και τη σχετική 
νοµοθεσία.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή την ίδια ηµέρα και ώρα 
13.00 µ.µ. στο Γραφείο του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου Νέας Αλικαρνασσού. 
 
 

   Με εκτίµηση, 
 
   Ο ∆ιευθυντής 
 
 
Σφυράκης Μιχάλης 


