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Σν 4ν ΓΔΛ ΚΔΡΚΤΡΑ  δηνξγαλψλεη ηεηξαήκεξε  εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ ΑΘΗΝΑ  γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ ζην πιαίζην επίζθεςεο ησλ ζρνιείσλ ζηε βνπιή ησλ Διιήλσλ  θαη θαιεί 

ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (Φ.Δ.Κ. 681, η. Β΄, 06-03-2017) ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (ηαμηδησηηθά - ηνπξηζηηθά γξαθεία) πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο,  λα ππνβάιινπλ ηελ  πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ  Παπαζκεςή 8 / 

12 /2017 θαη ψξα 11:00 π.μ. ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληε ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

θαη απαηηήζεηο: 

1. Πξννξηζκφο: Αζήλα  

2. Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 45 καζεηέο (κε πεξηζψξην ±5 καζεηέο) θαη 3  

ζπλνδνί θαζεγεηέο. 

3. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε ιεσθνξεία θαη ρξήζε νρεκαηαγσγνχ πινίνπ. 

4. Πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζσλ κεηαθίλεζεο: Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή 

θιηκαηηδφκελα ιεσθνξεία πνπ λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο (ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειφηεηαο, ΚΣΔΟ, δψλεο αζθαιείαο θιπ), λα είλαη δε ζηελ 

απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε έκπεηξνπο 

επαγγεικαηίεο νδεγνχο. 

5. Καηεγνξία θαηαιχκαηνο: Ξελνδνρείν ηξηψλ θαη πάλσ αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ 

Αζελψλ. Σα δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά βάζε, έσο ηεηξάθιηλα  γηα ηνπο καζεηέο θαη 

κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα 

είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή θαη ην μελνδνρείν λα 

πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε δηακνλή (ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, 

θαζαξηφηεηα θιπ). 

6. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο, πιήξεο πξσηλφ θαζεκεξηλά, εληφο ηνπ 

μελνδνρείνπ ζε κπνπθέ, κεηαθνξά ζηηο πεξηνρέο επηζθέςεσλ, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. 

7. Η δηακνλή θαη κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ. 

8. Ηκεξνκελία εθδξνκήο: απφ Πέκπηε 11 Ιαλνπαξηνπ 2018 έσο θαη Κπξηαθή 14 Ιαλνπαξίνπ 

2018. Σν ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ είλαη ηξεηο (3). 

9. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ θαη λα 

παξαδνζεί ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. 

10. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ θξαηήζεσλ 

θαη  ηνπ ΦΠΑ) φπσο θαη ε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή θαη’ άηνκν. 

11. Ο δηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

12. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεχζπλε 

δήισζε φηη δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 
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13. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, παξνπζία φζσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

επηζπκνχλ λα παξεπξεζνχλ ηελ Παξαζθεπή 8/12/2017  θαη ψξα 1:00 κ.κ. θαη ηελ ίδηα κέξα 

ζα γίλεη ε επηινγή ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, φζν θαη ε ζχληαμε ηνπ 

ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. 

14.  Σν ζρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε φπσο θαη ην 

δηθαίσκα αθχξσζεο  ηεο εθδξνκήο ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ 

καζεηψλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. 

 

Αξιολογικέρ παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο ηοςπιζηικό 

γπαθείο: 

 Η γεληθή ηηκή αλά καζεηή 

 Η πεξηνρή ηνπ μελνδνρείνπ 

 Η πνηφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ 

 Σν πξσηλφ (πιήξεο κπνπθέ) 

 Η νινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ 

 Η ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο φπσο 

θαη ε γεληθφηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία. 

Ππόγπαμμα εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ 

 

Πέμπηη 11 – 1 – 2018  

 9:00 - Αλαρψξεζε απφ ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο 

 13:00 - ηάζε γηα κεζεκεξηαλφ θαγεηφ  

 18:00 - Άθημε ζηελ Αζήλα θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 

 21:00 - Έμνδνο γηα βξαδηλφ θαγεηφ 

 

Παπαζκεςή 12 – 1  – 2018 

 9:00 - Πξστλφ  

 10:00 - Δπίζθεςε ζην πνιεκηθφ κνπζείν 

 13:00 - Δπίζθεςε ζην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο 

 17:00 - Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

 20:00 - Έμνδνο γηα βξαδηλφ θαγεηφ 

 

άββαηο 13 – 1 – 2018  

 9:00 - Πξστλφ 

 10:00 - Πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ 

 12:00 - Διεχζεξνο ρξφλνο 

 16:00 - Δπίζθεςε ζην Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

 20:00 - Έμνδνο γηα βξαδηλφ θαγεηφ 

 

Κςπιακή 14 – 1 – 2018  

 9:00 - Πξστλφ 

 10:00 - Αλαρψξεζε γηα Ηγνπκελίηζα 

 13:00 - ηάζε γηα θαγεηφ 

 17:00 - Αλαρψξεζε απφ Ηγνπκελίηζα γηα Κέξθπξα 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Αλεξίος Κωνζηανηίνορ 


