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Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή ηεο Γ’ Τάμεο ηνπ 10
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο ζηε Σηεξεά 

Ειιάδα - Πεινπόλεζζν. 

 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ 10
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαιεί ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηνξγάλωζε 

πνιπήκεξεο εθδξνκήο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζηε ηεξεά Ειιάδα-Πειινπόλεζν. 

ηελ εθδξνκή πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ 70-80 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί 

θαζεγεηέο. Η αλαρώξεζε ζα γίλεη κεηαμύ 13 Μαξηίνπ έσο θαη 30 Μαξηίνπ 

2020. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα Σαββαηνθύξηαθν. 

 

Α. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη: 

 

1.Μεηάβαζε αεξνπνξηθώο, ηόζν γηα ηελ αλαρώξεζε από Ηξάθιεην πξνο 

Αζήλα όζν θαη γηα ηελ επηζηξνθή από Αζήλα ζην Ηξάθιεην.  

2.Δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Ναύπαθην (1), θαη ζηελ Πάηξα (2) ζε θεληξηθό 

μελνδνρείν, ηνπιάρηζηνλ 4 αζηέξσλ, κε πξσηλό. Οη εθδξνκείο πξέπεη λα είλαη 

καδί, ζε έλα ή δύν νξόθνπο, θαη ζε ζπλέρεηα ζηνλ θάζε όξνθν (όρη 

δηάζπαξηνη). 

3.Γηα ηνπο καζεηέο ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα δωκάηηα θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο 

θαζεγεηέο κνλόθιηλα. Γηα όινπο ρσξίο ξάληδα. 

4. Επηβεβαηώζεηο (κε θαμ ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν) ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηωλ 

μελνδνρείωλ θαη ηωλ κέζωλ κεηαθνξάο (πεηζηήξηα εηζηηεξίωλ γηα αεξνπιάλν, 

δωκάηηα μελνδνρείωλ). 

5. Λεωθνξεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα νπνία ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε 

δηάζεζε ηωλ εθδξνκέωλ, όρη δηώξνθα.Σα ιεωθνξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 



όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο - λα είλαη 

ειεγκέλα από ΚΣΕΟ, κε έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, επαγγεικαηηθή 

άδεηα νδήγεζεο, κε δώλεο αζθαιείαο, κε θιηκαηηζκό - θαζώο θαη ό,ηη άιιν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ηωλ εθδξνκέωλ. 

6. Σπλνδό ηαηξό θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, ν νπνίνο ζα είλαη 

παξώλ ζε όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. 

7. Σπλνδό ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 

θαη γηα όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο. 

8. Ξελαγό ζε όινπο ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο επίζθεςεο. 

9. Πξνζηαζία (security) ζην μελνδνρείν. 

10. Σελ απνδνρή όηη πιήξωο ππεύζπλνο γηα ηελ δηνξγάλωζε ηεο εθδξνκήο 

είλαη ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν. Απηό ζα γλωξίδεη ην ζρνιείν θαη θαλέλαλ άιινλ. 

Εθεί ζα απεπζύλνληαη θαη νη όπνηεο απαηηήζεηο ηνπ 10
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Ηξαθιείνπ. 

11. Σε λόκηκε ηήξεζε ηνπ ωξαξίνπ ηωλ νδεγώλ ιεωθνξείνπ. Όπνπ 

πξνβιέπεηαη, λα ππάξρεη θαη δεύηεξνο νδεγόο. 

12. Σελ ππνρξεωηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλωηή, όπωο νξίδεη ε θείκελε 

λνκνζεζία, θαζώο θαη πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπηωζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή.  

13. Σελ απνδνρή από ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπηωζε αζέηεζεο 

ηωλ όξωλ ηνπ ζπκβνιαίνπ από ηε κεξηά ηνπ (παξαθξάηεζε πνζνύ εθ κέξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ). Ελδερόκελε παξαθξάηεζε ζα ππνινγηζηεί αλαιόγωο ηεο 

αζέηεζεο όξωλ ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.  

14. Σελ απνδνρή γηα έθδνζε νλνκαζηηθώλ θαη αηνκηθώλ απνδείμεωλ, εάλ 

δεηεζνύλ. 

15. Σελ απνδνρή όηη ε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ζην ηαμηδηωηηθό 

γξαθείν ζα γίλεη ωο εμήο: α) κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ ζα πιεξωζεί 

ην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο, β) κε ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ 

2020 ζα έρεη πιεξωζεί ην 75% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη γ) ην ππόινηπν 

νθεηιόκελν πνζό 25% ζα εμνθιεζεί με ηην επιζηποθή ζηο Ηπάκλειο, ωρ 

εγγύηζη για ηην πλήπη και πιζηή ηήπηζη ηων όπων ηος ζςμθωνηηικού πος θα 

έσει ςπογπαθεί. 

 

Β. Η πξόηαζε γηα ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο λα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά: 

 

1. Από ην αεξνδξόκην ζηνπο Δειθνύο θαη μελάγεζε, ζηάζε ζην Γαιαμίδη θαη 

δηαλπθηέξεπζε ζηελ Ναύπαθην. 

2. Πεξηήγεζε ζην Μεζνιιόγη, κεηάβαζε ζηελ Πάηξα γηα δηαλπθηέξεπζε 

3. Εθδξνκή ζηελ Αξραία Οιπκπία επηζηξνθή ζηελ Πάηξα θαη δηαλπθηέξεπζε 

4. Πεξηήγεζε ζηελ Πάηξα θαη επηζηξνθή ζην Αεξνδξόκην 



Γ. Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (κε ΦΠΑ) 

ηεο εθδξνκήο θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή. Όζα ηαμηδηωηηθά γξαθεία 

ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ νξγάλωζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθδξνκήο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 10
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Ηξαθιείνπ κέρξη θαη ηε Πέκπηε, 23 Ιαλνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 12:00 κλειζηή 

ζε θάκελο πποζθοπά ζε ένηςπη μοπθή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό 

θόζηνο αλά καζεηή θαη αλαιπηηθά όια, όζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή. Να 

δειώλεηαη επίζεο ζαθώο από ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν ε πξνζθνξά, ζε 

πεξίπηωζε ζεκαίλνπζαο είηε αύμεζεο είηε κείωζεο ηνπ αξηζκνύ ηωλ 

εθδξνκέωλ. 

 

Με ηην πποζθοπά,ηο ηαξιδιωηικό γπαθείο απαπαιηήηωρ θα καηαθέζει και 

ςπεύθςνη δήλωζη όηι διαθέηει ηο ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο ππέπει να 

βπίζκεηαι ζε ιζσύ. Επί πλέον, ζηο θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ππέπει να ςπάπσει 

απαπαιηήηωρ e-mail ή CD με ηην πποζθοπά ζε ηλεκηπονική μοπθή (.doc ή .pdf) 

για να είναι εύκολη η ανάπηηζή ηηρ ζηο διαδίκηςο. 

 

           Ο Δηεπζπληήο 

 

 

 


