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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ

 ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Η  Διευθύντρια  του  ΓΕΛ  ΣΠΗΛΙΟΥ-  στα  πλαίσια  εγκεκριμένων

προγραμμάτων  - ζητά  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  μεταξύ  τουριστικών  –

ταξιδιωτικών  γραφείων  για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  εκδρομής  από

5/5/2022 έως και 9/5/2022  των μαθητών της  Α  τάξης  του  Σχολείου, στο

ΝΑΥΠΛΙΟ.  Η  προκήρυξη  γίνεται  με  βάση  την  αριθ.  20883/ΓΔ4/12-2-2020

Υπουργική  απόφαση  που  δημοσιεύτηκε  στο  Φ.Ε.Κ.  456/Β/13-02-2020  με  θέμα

«Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών

Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός

της χώρας».

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μαθητές: 26( ±3).

Συνοδοί καθηγητές: 3(2 γυναίκες και ένας άνδρας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ
1η μέρα Πέμπτη 5/5/2022

Συγκέντρωση  στον  χώρο  του  σχολείου  (Σπήλι)  απογευματινή  ώρα  και

αναχώρηση με λεωφορείο για το λιμάνι του Ηρακλείου ή των Χανίων. Επιβίβαση

στο πλοίο για Πειραιά.

2η μέρα Παρασκευή 6/5/2022

Άφιξη  στον  Πειραιά.  Αναχώρηση  για  Ναύπλιο  με  στάση  στην  Αρχαία

Κόρινθο. Μετάβαση στο Ναύπλιο. Ξενάγηση στα σοκάκια της παλιάς πόλης με

αφετηρία  την  πλατεία  Συντάγματος.  Επίσκεψη  στην  Πινακοθήκη.  Γεύμα  και

ελεύθερος  χρόνος.  Μετάβαση  στο  ξενοδοχείο.  Τακτοποίηση  και  ξεκούραση.



Δείπνο  στο  ξενοδοχείο.  Βραδινός  περίπατος  στο  Ναύπλιο.  Επιστροφή  στο

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα Σάββατο  7/5/2022

Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο. Μετάβαση στο Παλαμήδι. Επίσκεψη

στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Μετάβαση την παλιά πόλη του Ναυπλίου.

Γεύμα και ελεύθερος χρόνος.  Δείπνο στο ξενοδοχείο.  Βραδινός περίπατος στο

Ναύπλιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα Κυριακή 8/5/2022

Πρωινό  και  αναχώρηση  για  Αθήνα.  Επίσκεψη  στο  Μουσείο  των

Ψευδαισθήσεων. Μετάβαση στο Allou fun park. Ελεύθερος χρόνος. Μετάβαση στο

λιμάνι  του  Πειραιά.  Αναχώρηση  για  Ηράκλειο  ή  Χανιά.  Μετάβαση  στο

λεωφορείο. Επιστροφή στο Σπήλι. 

ΟΡΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στην  προσφορά  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  και  να  εξασφαλίζονται  τα

εξής:

Μεταφορές  με  σύγχρονα  πιστοποιημένα  λεωφορεία  προς  όλους  τους

προορισμούς μας. Τα λεωφορεία  θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της

Ελληνικής Νομοθεσίας περί σχολικών εκδρομών. 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΚΡΗΤΗ  –  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  με  καμπίνες  για  όλο  το

γκρουπ.

Τα ξενοδοχεία διαμονής θα είναι 4* ή 5* , θα αναφέρονται ονομαστικά και

θα  είναι  πρόσφατα  ανακαινισμένα.  Τοποθεσία  ξενοδοχείου:  Κατά  προτίμηση

μέσα στο Ναύπλιο. Εναλλακτικά σε κοντινό σημείο, όπως Τολό, Καραθώνα. Οι

Συνοδοί  καθηγητές  δωρεάν  σε  μονόκλινα  δωμάτια.  Πρωινό  καθημερινά  –

ημιδιατροφή.

Υποχρεωτική  Ασφάλιση  Ευθύνης  Διοργανωτή,  όπως  ορίζει  η  κείμενη

νομοθεσία.

Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα πάσης φύσεως έξοδα σε περίπτωση

ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. (Όπως προβλέπεται από

την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση από Π.Δ. 339).

Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις

προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες,

covid κλπ).

Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης

των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του . 

Σημείωση:



Για τις παραπάνω υπηρεσίες καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία –

γραφεία,  να  υποβάλουν  στη  Διεύθυνση  του  Σχολείου  κλειστές  προσφορές  το

αργότερο μέχρι και την 14 /4/2022  και ώρα 12:15 μμ

Ζητείται  το  τελικό  κόστος της  εκδρομής  ανά  μαθητή,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χωρίς άλλη άμεση ή έμμεση επιβάρυνση. 

Οι  προσφορές  θα περιγράφουν αναλυτικά  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες,

όπως παραπάνω περιγράφονται και τις ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και

θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.

Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  απαραιτήτως  από  υπεύθυνη  δήλωση

κατοχής  του  ειδικού σήματος  λειτουργίας  τουριστικού  πρακτορείου,  το  οποίο

πρέπει  να  βρίσκεται  σε  ισχύ  και  ότι  το  πρακτορείο  καλύπτει  όλες  τις

προδιαγραφές που προβλέπονται. 

Επιπλέον,  το  γραφείο  που  θα  επιλεγεί  να  αναλάβει  την  εκτέλεση  της

εκδρομής υποχρεούται να προσκομίσει την προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή

(doc ή pdf), ώστε να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

                                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ
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