
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση επίσκεψης στην  Κέρκυρα 
στο πλαίσιο  Πολιτιστικού Προγράµµατος µε θέµα “Ελληνικά Μνηµεία στην παγκόσµια 
κληρονοµιά της Unesco”. 

Ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου Νέας Αλικαρνασσού προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία  για την οργάνωση  εκπαιδευτικής  εκδροµής   στην 
Κέρκυρα στην οποία προβλέπεται να συµµετέχει οµάδα 35 µαθητών και 4 συνοδών καθηγητών 
του σχολείου. 

 
Η εκδροµή που θα πραγµατοποιηθεί από Τετάρτη 27 Μαρτίου  2019 (αναχώρηση) έως και 
∆ευτέρα  01 Απριλίου  2019  (επιστροφή) θα περιλαµβάνει   δυο (2) διανυκτερεύσεις στο πλοίο 
και τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα 
 
Το ενδεικτικό πρόγραµµα της εκδροµής είναι:  
 

Τετάρτη 27/03/2019:   Αναχώρηση Ηράκλειο-Πειραιάς 

 

Πέµπτη 28/03/2019: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά και άµεση αναχώρηση για τη Μονή 
Οσίου Λουκά στο Στείρι Βοιωτίας. Μετά από σύντοµη παραµονή 
στη Μονή, αναχώρηση για ∆ελφούς και   επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Μετά το  φαγητό και  ένα µικρό περίπατο  
στο ενετικό λιµάνι της Ναυπάκτου, αναχώρηση για το λιµάνι  της  
Ηγουµενίτσας µε σκοπό την    επιβίβαση   σε κλειστού τύπου πλοίο 
από Ηγουµενίτσα για Κέρκυρα  γύρω στις 22:00.  Άφιξη στην 
Κέρκυρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

Παρασκευή 29/03/2019: Μετά το πρωινό, αναχώρηση στις 9:30 για  το Mon Repos και 
επίσκεψη στο αρχαιολογικό µουσείο.  

                                                     Βόλτα στο Κανόνι µε θέα το Ποντικονήσι και την Μονή των 
Βλαχερνών. 

 Μετά το φαγητό, περιήγηση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας 
(Σπιανάδα, Λιστόν, Άγιος Σπυρίδωνας  κλπ).  

                                               ∆είπνο και επιστροφή στο Ξενοδοχείο. 
 
Σάββατο 30/03/2019:             Μετά το πρωινό, αναχώρηση  κατά τις 09:00  για την 

Παλαιοκαστρίτσα. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή  της 
Παλαιοκαστρίτσας και στο χωριό.  

                                               Αναχώρηση στις 12:15 περίπου  για επίσκεψη  στο Αχίλλειο.  
 Φαγητό στις Μπενίτσες και επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
                                               Το βραδάκι δείπνο  στην παλιά πόλη της Κέρκυρας και επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. 
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Κυριακή 31/03/2019:              Αναχώρηση από Κέρκυρα γύρω στις 08:00 το πρωί για 
Ηγουµενίτσα. Άµεση αναχώρηση από Ηγουµενίτσα για Πειραιά 
µέσω της Ιόνιας Οδού µε σύντοµες στάσεις στο Γεφύρι της Άρτας, 
στο Ρίο και στον Ισθµό της Κορίνθου. Αν  το επιτρέψει ο χρόνος θα 
επισκεφτούµε και την Ιερά Μονή ∆αφνίου, στο Χαϊδάρι.  Άφιξη στον 
Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο. 

 

∆ευτέρα 01/04/2019:  Άφιξη στο Ηράκλειο. 

 

 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

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

συνοδούς µε  εταιρία που εξασφαλίζει την άφιξη στο Ηράκλειο κατά την επιστροφή µέχρι τις 

07:30 το πρωί. 

2. Ακτοπλοϊκή µετάβαση  Ηγουµενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουµενίτσα µε πλοίο κλειστού τύπου. 

3. Απαραίτητα να αναφέρονται στην προσφορά  οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων των πλοίων 

4. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο στην πόλη της Κέρκυρα ή σε κοντινή απόσταση, 3  αστέρων 

τουλάχιστον, δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωµάτια για τους µαθητές (µε κανονικά κρεβάτια 

χωρίς προσθήκη  ράντζων) 1 τρίκλινο  και ένα µονόκλινο για τους συνοδούς καθηγητές. Το 

όνοµα,  η κατηγορία  και η περιοχή  του ξενοδοχείου που θα φιλοξενήσει τους µαθητές 

απαραίτητα  να αναφέρεται στην προσφορά.  

5. Τουριστικό  λεωφορείο στη διάθεση των συµµετεχόντων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητά τους (από την άφιξη στον Πειραιά στις 28/03 έως και 

την αναχώρηση από τον Πειραιά στις 01/04). Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει 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.). 

6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη  ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

7. Παροχή άµεσης ιατρικής βοήθειας και φαρµακευτικής κάλυψης σε περίπτωση ασθένειας. 

8. 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).  

9. 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.). 

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

ανωτέρας βίας ή ασθένειας  µαταιωθεί η συµµετοχή του. 

11. 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 τη ∆ευτέρα 25/02/2018 και  ώρα  13.00µµ, που 
θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόµενες βελτιωτικές 
προτάσεις και θα είναι σύµφωνες µε την Υ.Α. 33120/Γ∆4/28-02-2017 όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
681/τ.Β΄/06-03-2017, και τη σχετική νοµοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την 
αρµόδια Επιτροπή την ίδια ηµέρα και ώρα 13.30 µ.µ. στο Γραφείο του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου 
Νέας Αλικαρνασσού. 
 

   Με εκτίµηση, 
   Ο ∆ιευθυντής 
 
Σφυράκης Μιχάλης 


