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ΘΕΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζρεηηθά κε 

κεηάβαζε θαη επηζηξνθή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνο θαη από ην Τνιό Ν. Αξγνιίδαο». 
ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄ /06-03-2017) κε  ζέκα  «Δθδξνκέο- 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

Τα Γξαθεία Γεληθνύ Τνπξηζκνύ θαη ΚΤΔΛ , κε εηδηθό ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΔΟΤ 

ζε ηζρύ, λα θαηαζέζνπλ ζην 2ν Γπκλάζην Πξέβεδαο ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά εληόο θαθέινπ. Οη  

πξνζθνξέο  κπνξνύλ  λα  ππνβιεζνύλ  κε   εμνπζηνδνηεκέλν  εθπξόζσπν  ή  ηαρπδξνκηθά,  αξθεί λα 

δηαζθαιηζηεί όηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί από ην ζρνιείν κέρξη ηελ Πέκπηε, 06/04/2017 θαη ώξα 11.30 
π.κ. 

Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζαο ελεκεξώλνπκε, όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 
α. Πξννξηζκόο: Τνιό Ν. Αξγνιίδαο 
β. Αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ καζεηώλ: 30 
γ. Σπλνδνί θαζεγεηέο (03) ηξείο 
δ. Τξόπνο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ: Λεσθνξείν 
ε. Φξνληθή δηάξθεηα κεηαθίλεζεο: Από 07-05-2017 έσο 09-05-2017 
 

Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζα έρεη σο εμήο: 

Κπξηαθή 07-05-2017 

 07.00 : Αλαρώξεζε από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ  

 10.30 : Δλδηάκεζε ζηάζε (δεθαηηαλό).  

12.00 : Δπίζθεςε ζε Αζθιεπηείν-Δπίδαπξν. 

15.00 : Άθημε ζην Τνιό -Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  



 17.00 : Αλαρώξεζε θαη άθημε ζην  ΚΠΔ Ν . Κίνπ, παξαθνινύζεζε   εθπ/θνπ πεξ/ληηθνύ 

πξνγξάκκαηνο . 

20:00     Βξαδηλή βόιηα ζην Ναύπιην- Γείπλν  

22:00  Αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν ζην Τνιό - Καηάθιηζε 

Δεπηέξα 08-05-2017  

8.00 : Πξσηλό ζην μελνδνρείν. 

09.00-14.30 : Αλαρώξεζε από μελνδνρείν - Ξελάγεζε ζηελ πόιε ηνπ Ναππιίνπ (Παιακήδη, 

Μπνύξηδη , Αξραηνινγηθό Μνπζείν, πιαηεία Σπληάγκαηνο, λαόο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μνπζείν 

Κνκπνινγηνύ , Λανγξαθηθό Μνπζείν).  

14.30-16.30 : Ξεθνύξαζε-κεζεκεξηαλό θαγεηό.  

17.00-20.00 : Άθημε ζην ΚΠΔ Ν.Κίνπ , νινθιήξσζε πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο  

20.00-21.00 Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Ν.Κίνπ 

21.00 : Αλαρώξεζε γηα Τνιό - Γείπλν 

23:00  Καηάθιηζε ζην μελνδνρείν 

 Τξίηε 09-05-2017 

 08.00 : Πξσηλό  

09.00-12.00 :Αλαρώξεζε από Τνιό -  Δπίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Μπθελώλ 

12.30   Άθημε ζε νηλνπνηία ηεο Νεκέαο 

14.30 : Αλαρώξεζε γηα Πξέβεδα κε  ζηάζε γηα θαγεηό.  

21.30 : Άθημε ζηελ Πξέβεδα. 

Παξαθαινύκε θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο επηπιένλ λα ιάβεηε ππόςε ζαο θαη ηα εμήο : 

1) Η κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ λα γίλεη µε ιεσθνξείν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαινύο κεηαθίλεζεο, βάζεη ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

2) Τν ιεσθνξείν λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  

3) Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ην όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία θαη ε αθξηβήο  

ηνπνζεζία (ζε θεληξηθή πεξηνρή, θαηά πξνηίκεζε 4*). 

4) Τα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηνπο καζεηέο λα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα θαη γηα  

ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο κνλόθιηλα. 

5) Σηελ ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ν Φ.Π.Α., ε επηβάξπλζε αλά 

καζεηή, αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ηνπ δηνξγαλσηή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη πξόζζεηε αζθάιηζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηώλ ή ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ. 

6) Με ηελ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε, όηη δηαζέηεηε εηδηθό  

      ζήκα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ ΕΟΤ ζε ηζρύ.  

Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, 

ζύµθσλα µε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:  



α) πξνζσπηθά ή µε εθπξόζσπν ζην ελδηαθεξόκελν ζρνιείν, 

β) µε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ ζα απεπζύλεηαη ζην ελδηαθεξόκελν ζρνιείν.  

Οη εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δε ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνύλ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ, ησλ δηαλνµέσλ, ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο.  

Η επηινγή ηνπ Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ ζα γίλεη µε θξηηήξηα νηθνλνµηθά θαη πνηνηηθά από 

επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπό απηό. (Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ: 06-04-2017 θαη 

Ώξα: 11:45) 

Τν Γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί ζα ελεκεξσζεί µε ηειεθσληθή επηθνηλσλία από ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ ακέζσο κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. 

 

Σε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο , ιόγσ απξόβιεπησλ γεγνλόησλ, ην ζρνιείν ή νη 

καζεηέο δελ ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ηνπ επηιεγέληνο Ταμηδησηηθνύ Γξαθείνπ. 

 Σε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, ην ζρνιείν επηθπιάζζεηαη λα απνθαζίζεη γηα 

ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο.  

 

 

Ο Δηεπζπληήο       

                                                                                                                         

                                                                                                            Δεκήηξηνο Η. Κίζηεο   

                  ΠΕ19 Πιεξνθνξηθήο                                                                                          


