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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΜΑΘΖΣΩΝ  

ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤΕΑΡΟΤ E NΑΤΠΛΗΟ -ΑΘΖΝΑ . 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ  Γπκλαζίνπ Εαξνύ πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηα ηαμηδησηηθά 

γξαθεία γηα ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηελ  Αθήνα-

Ναύπλιο ζε ρώξνπο αξραηνινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο. Σηελ εθδξνκή, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην δηάζηεκα από ηις 09 μέτρι 12 Μαΐοσ 2019, πξνβιέπεηαη λα  ζπκκεηάζρνπλ πεξίπνπ 15 καζεηέο θαη 2 

ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

Δνδεικηικό πρόγραμμα εκδρομής με δσναηόηηηα ηροποποίηζης: 

ΠΔΜΠΣΖ  09/05/2019  

 Μεηαθορά ηων μαθηηών από ηον Εαρό με πούλμαν (6.30 μμ) ζηο λιμάνι Ζρακλείοσ. Αλαρώξεζε από 

ην Ζξάθιεην γηα ηνλ Πεηξαηά κε θαξάβη ησλ Μηλσηθώλ γξακκώλ . 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 10/05/2019  

 Οινήκεξε εθδξνκή - μελάγεζε ζε Μπθήλεο – Δπίδαπξν – Ναύπιην. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν - 

Γηαλπθηέξεπζε 

ΑΒΒΑΣΟ  11/05/2019 

Αλαρώξεζε από μελνδνρείν ζηηο 08.00 γηα ηελ Αζήλα.. Δπίζθεςε ζην Πνιεκηθό κνπζείν   Ταθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν  Αθξόπνιεο. Βξαδηλή βόιηα ζηνπ Ψεηξή - θαγεηό. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν-Γηαλπθηέξεπζε.  

ΚΤΡΗΑΚΖ  12/05/2019  

Αλαρώξεζε από μελνδνρείν- Δπίζθεςε ζην  Πιαλεηάξην . Δπίζθεςε ζην  ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ  

Σηαύξνο Νηάξρνο. Δπίζθεςε  ζην Πάξθν ςπραγσγίαο   Allou! Fun  Park -θαγεηό  . 

Δπηζηξνθή  κε πινίν ησλ Μηλσηθώλ γξακκώλ ζην Ζξάθιεην θαη κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ζηνλ Εαξό. 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

1. Γηακνλή ζην Ναύπιην  (κηα δηαλπθηέξεπζε) θαη Αζήλα (1 δηαλπθηέξεπζε) κε πξσηλό ή εκηδηαηξνθή, ζε 

μελνδνρείν θαηεγνξίαο 4 αζηέξσλ θαη άλσ, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, θνληά ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζε 
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δσκάηηα δίθιηλα ή ηξίθιηλα  (ρσξίο πξνζζήθε κεηαιιηθώλ θιηλώλ ή ξάληζσλ) γηα ηνπο καζεηέο θαη 

κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Σηελ πξνζθνξά λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην θόζηνο κε εκηδηαηξνθή. 

3. Σηελ πξνζθνξά  πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη επηζθέςεηο  πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε πξννξηζκό  κε  

μελαγό, θαζώο θαη ηπρόλ extra πξνζθνξέο ηνπ γξαθείνπ ( free εηζηηήξηα γηα απόξνπο καζεηέο θ.ι.π.) 

4. Τνπξηζηηθά ιεσθνξεία κε θιηκαηηζκό, ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ αξρεγό. Τα ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (λα έρεη ειεγρζεί από ην ΚΤΔΟ, λα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε ηα απαηηνύκελα έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελα.), θαζώο θαη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο 

αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθάιεηαο, έκπεηξνη νδεγνί θιπ.). 

5. Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη πξόζζεηε     

    πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή θαη        

κεηαθνξά ηνπ ,αλ παξαζηεί αλάγθε. 

6. Σπλνδόο ηαηξόο από ην ηνπξηζηηθό γξαθείν . 

7. Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή καζεηή, ζε πεξίπησζε πνπ –γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή   

    αζζέλεηαο- καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ. 
 

8. Τελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο   

    εκεξνκελίεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θαθνθαηξία, απεξγία, απξόβιεπηα γεγνλόηα θ.ι.π.)  

9. Τελ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ    

    από ηε  κεξηά ηνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή κε πνζό πνπ ζα θαζνξίζεη ην ζρνιείν).  

10. Έθδνζε απνδείμεσλ ρσξηζηά γηα θάζε καζεηή ζην όλνκα ηνπ θεδεκόλα πνπ ζα δεισζεί. 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο, θαζώο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Τα ελδηαθεξόκελα Πξαθηνξεία θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο,ζε ραξηί ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηε Γεσηέρα  15-04-2019 και ώρα 

12:00. Οη πξνζθνξέο ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο επηπιένλ ελδερόκελεο 

βειηησηηθέο πξνηάζεηο, θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η.Β /́02-12-

2011) θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Γεσηέρα 15-04-2019 και ώρα 12:30 από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή, ζην Γξαθείν ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Γπκλάζηνπ Εαξνύ. 

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ππεύζπλε δήισζε θαηνρήο ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπηπιένλ, ζηνλ θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο ζα ππάξρεη απαξαηηήησο CD κε ηελ πξνζθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (doc ή PDF), ώζηε λα 

είλαη εύθνιε ε αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. 

                                                                                                                          Ο Γηεπζπληήο 

                                                                                                                      Δκκαλνπήι Γελδξαιίδεο 


