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ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

    Σν 2
ν
 Γπκλάζην Καξπελεζίνπ πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζηα πιαίζηα 

ηεο ππ’αξηζκ. 20883/Γ4/12-02-2020 απόθαζεο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 456/13-02-2020)  

«Δθδξνκέο – εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηψλ θαη καζεηξηψλ Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ 

ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο» γηα ηελ δηνξγάλσζε 

ηξηήκεξεο (03) εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην ΝΑΤΠΛΙΟ, απφ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 31 

ΜΑΡΣΙΟΤ 2023 έσο θαη ΚΤΡΙΑΚΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2023. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

1.ΥΡΟΝΟ:Αλαρψξεζε απφ ην 2
ν
 Γπκλάζην Καξ/ζίνπ ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 31-03-2023  

ψξα 06: 00. 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ: ΚΤΡΙΑΚΗ  02-04-2023  θαη ψξα 22: 00. 

2.ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΧΝ: (26)   ΑΓΟΡΙΑ: (11)     ΚΟΡΙΣΙΑ: (15). 

3.ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΔΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ: 03. 

4.ΣΟΠΟ ΕΠΙΚΕΦΗ: ΝΑΤΠΛΙΟ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Έλα  ιεσθνξείν ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο 06:00 ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 31-03-2023   

έμσ απφ ην 2
ν
 Γπκλάζην Καξ/ζίνπ γηα ΝΑΤΠΛΙΟ  κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηψλ 

ζην ρνιείν ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ  02-04-2023  θαη ψξα 22: 00 θαη Ξελνδνρείν γηα Γχν (02) 

δηαλπθηεξεχζεηο κε πξστλφ ή θαη εκηδηαηξνθή. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ 

1. Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ ηηο ψξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν καδί κε ηελ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ζρνιείν, γηα λα 

αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, ππνρξενχηαη  λα θαηαζέζεη  ην  Δηδηθφ ήκα 

Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ.  

3. Πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαηηήησο ζην ιεσθνξείν ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 13 Ν. 

711/ 77 δειηίν απνγξαθήο θαη ην δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ απφ ην νηθείν ΚΣΔΟ. Σν 

ιεσθνξείν επίζεο λα δηαζέηεη θιηκαηηζκφ, κνπζηθή, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, 

θαξκαθείν, δψλεο αζθαιείαο θαη λα πιεξεί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο. 

4. Τπνρξεωηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο ηνπ δηνξγαλσηή ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη ζηελ 

πξνζθνξά ην ζρεηηθφ αζθαιηζηήξην.                                                                                                            

5.Πξφζζεηε  αζθάιεηα πνπ ζα θαιχπηεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο. . Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη 

ην νκαδηθφ αζθαιηζηήξην (νλνκαζηηθφ γηα θάζε καζεηή).  



6.Καηάιπκα:Ξελνδνρείν ηξηψλ  (03) αζηέξσλ γηα Γχν (02) δηαλπθηέξεπζεηο ζην 

ΝΑΤΠΛΙΟ  ή ΣΟΛΟ. Σν μελνδνρείν λα εμαζθαιίδεη πξωηλό ή θαη εκηδηαηξνθή  ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. 

      Σα δσκάηηα λα είλαη δίθιηλα, ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλφθιηλα 

γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. 

      Σελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο ζα θέξεη ΓΡΑΠΣΗ 

επηβεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ φηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ δσκαηίσλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ αλαρψξεζε πξέπεη λα έρεη ην ζρνιείν ηνπο αξηζκνχο 

ησλ δσκαηίσλ γηα λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηα δσκάηηά ηνπο. 

7. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδξνκήο θαζψο θαη ην θφζηνο 

αλά καζεηή καδί κε ην Φ.Π.Α. 

8.Σν πνζφ ηεο εθδξνκήο ζα δνζεί σο εμήο 30% κε ηελ αλάζεζε ηεο εθδξνκήο,50% κία 

εκέξα πξηλ ηελ αλαρψξεζε θαη ην ππφινηπν 20% κε ην πέξαο ηεο εθδξνκήο.   

9. Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη ηελ θαηαιιειφηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, 

πνηνηηθά, αζθάιεηαο. 

10.ε πεξίπηωζε καηαίωζεο ηεο εθδξνκήο γηα ιόγνπο πνπ δελ επζύλεηαη ην ζρνιείν ε 

πξνθαηαβνιή ζα επηζηξαθεί ζην αθέξαην.  

Οη ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ 

κέρξη ηελ Σξίηε  07-03-2023 θαη ψξα 12:00 ζε θιεηζηνύο θαθέινπο πνπ ζα θέξνπλ 

εληχπσο ή κε ζθξαγίδα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε « Πξνζθνξά γηα 

ηελ  ηξηήκεξε εθδξνκή ησλ καζεηψλ ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Καξ/ζίνπ γηα «ΝΑΤΠΛΙΟ »  

Εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε ζα γίλνπλ δεθηέο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα αλνηρζνχλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ηελ ΣΡΙΣΗ  07-03-2023 θαη ώξα 13:00.Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα  

δεηήζεη νπνηαδήπνηε γξαπηή δηεπθξίληζε απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ.  

Δλζηάζεηο θαηά ηεο επηινγήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17-03-2023 

θαη ώξα 12:00. 

Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο είλαη ην αθόινπζν: 
Παξαζθεπή 31 Μαξηίνπ 2023 

Αλαρψξεζε ζηηο 06:00. Δλδηάκεζε ζηάζε ζηα Κακέλα Βνχξια. Αλαρψξεζε γηα 

Αζήλα. Άθημε ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν ζηελ Πεληέιε, γηα παξαθνινχζεζε 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ. Αλαρψξεζε γηα Ναχπιην/Σνιφ. Άθημε θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γεχκα - μεθνχξαζε. Δπίζθεςε ζηνλ Αγ. ππξίδσλα. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν - δηαλπθηέξεπζε. 

άββαην: 1 Απξηιίνπ 2023 

Πξσηλφ ζην μελνδνρείν. Αλαρψξεζε γηα Μπθήλεο. Άθημε ζηηο Μπθήλεο, μελάγεζε 

ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Αλαρψξεζε γηα αξραία Δπίδαπξν. Άθημε ζηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν- Θέαηξν θαη μελάγεζε. Γεχκα Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δπίζθεςε ζην Παιακήδη 

θαη άιια αμηνζέαηα ηνπ Ναππιίνπ. Βξαδηλφ - δείπλν ζε ηαβέξλα. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν. 

Κπξηαθή: 2 Απξηιίνπ 2023 

Πξσηλφ ζην μελνδνρείν. Αλαρψξεζε γηα Αζήλα, κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηα Ίζζκηα. 

Μεηάβαζε ζην Πιαλεηάξην ηνπ «Δπγεληδείνπ Ιδξχκαηνο» γηα παξαθνινχζεζε 

πξνγξάκκαηνο. Δπίζθεςε  ζηελ Πλχθα. Γεχκα. Δπίζθεςε ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν. Αλαρψξεζε γηα Καξπελήζη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο Κακέλα Βνχξια ή Αγ. 

Κσλζηαληίλν. Άθημε ζην Καξπελήζη ζηηο 22:00.                                                                                                                                                                  

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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