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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ
ΘΕΜΑ :Προκήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για επταήμερη εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Γερμανία σε σχολείο της
Ομογένειας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου προκηρύσσει διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ
681/6-3-2017) απόφαση του ΥΠΕΘ (Εκδρομές –μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων), για
την πραγματοποίηση 7ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης εκδρομής με προορισμό την Ιταλία ακτοπλοϊκώς και το
ΜΟΝΑΧΟ οδικώς στο χρονικό διάστημα από 05/4/2019 έως και 11/4/2019 στα πλαίσια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ από
σχολείο της ομογένειας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ.

Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 34 μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές .
Προσκαλούμε τα ενδιαφερόμενα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές
να υποβάλλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου , σφραγισμένες προσφορές με επισυναπτόμενα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019 και ώρα 12.00 π.μ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε αξιοθέατα εντός των πόλεων. (ΒΕΝΕΤΙΑ: πλατεία και
Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Αγ. Γεώργιος των Ελλήνων-παρακείμενο μουσείο), (ΜΟΝΑΧΟ: Νταχάου,
Γερμανικό Μουσείο Τεχνολογίας), (ΣΑΛΤΣMΠΟΥΡΓΚ: ιστορικό κέντρο και κάστρο), (ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ:
ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης), και (ΜΠΟΛΟΝΙΑ: ιστορικό κέντρο- Teatro Anatomico)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι που κατέχουν άδεια
λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως στους απαράβατους όρους της
παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο κλειστές, σφραγισμένες προσφορές, σε επίσημο έντυπο με όλα τα
διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΕΟΤ ή του Υπουργείο Μεταφορών.

1. Η διαμονή σε ξενοδοχεία στο κέντρο των πόλεων (όχι περιφερειακά) 4 αστέρων και άνω με πρωινό.
Οι μαθητές κατανεμημένοι σε δίκλινα, δωμάτια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα και οι συνοδοί καθηγητές σε
μονόκλινα (στην προσφορά θα δηλωθεί συγκεκριμένο ξενοδοχείο, χωρίς καμία δυνατότητα τροποποίησης, από
τον ανάδοχο).
Όλοι οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Στην πρόταση να αναφέρεται το
όνομα, η κατηγορία και οι ακριβείς διευθύνσεις των ξενοδοχείων. Θα πραγματοποιηθεί μια διανυκτέρευση ανά
πόλη.
2. Καμπίνες για τους μαθητές τετράκλινες και τους καθηγητές μονόκλινες για τα πλοία, από Πάτρα προς
Ανκόνα και από Ανκόνα προς Πάτρα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.
4. Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ασφάλεια
αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές/τριες και τους συνοδούς καθηγητές/τριες σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.
5. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Το λεωφορείο που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτει
όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, με έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, αναφορά παλαιότητας, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ.) καθώς και να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Θα ληφθεί
σοβαρά υπ’ όψιν η παλαιότητα του λεωφορείου καθώς και η εμπειρία του οδηγού. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει
να αναφέρεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας του λεωφορείου που θα
διατεθεί.
6. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος και το κόστος ανά μαθητή μαζί με το Φ.Π.Α
7. Διάθεση ξεναγού (ελληνόφωνου με καλή γνώση της Ιταλικής –Γερμανικής γλώσσας) για τα σημεία
αρχαιολογικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
8. Ενημερωτικά έντυπα και χάρτες των πόλεων που θα επισκεφθούμε.
9.Ιδιωτικό συμφωνητικό σε δύο πρωτότυπα, με αρίθμηση σελίδων, τα οποία θα υπογραφούν από τα
δύο μέρη και στην συνέχεια θα θεωρηθούν από την ΔΟΥ.

10. Να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα, όπως προαναφέρθηκαν. Η εκπρόθεσμη
κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη
αναφοράς του συνολικού κόστους στην προσφορά,

επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία

αξιολόγησης.
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα εισπράξει:
Το 20% του συνολικού ποσού της εκδρομής , με την υπογραφή του συμβολαίου , η οποία θα
πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί η εκδρομή από την Περιφερειακή Διεύθυνση.
Το 30% του συνολικού ποσού της εκδρομής πριν την αναχώρηση.

Το 50% αποτελεί την ποινική ρήτρα αθέτησης των όρων και θα εξοφληθεί μετά το πέρας της εκδρομής
και εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.
Για να επιδοθεί η προκαταβολή του 20% θα πρέπει μετά την ανάθεση και εντός 3 ημερών να
αποσταλούν στην διεύθυνση του Γυμνασίου βεβαιώσεις από την ακτοπλοϊκή εταιρεία και από τα ξενοδοχεία
για τις κρατήσεις θέσεων και δωματίων τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να χορηγήσει απόδειξη δαπάνης ανά μαθητή για φορολογική χρήση
για τα ποσά που θα καταβληθούν.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα
πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές
συνθήκες, εκλογές κτλ) να μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία.

Η επιλογή θα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια σε συνδυασμό με την ποσότητα των
προσφερομένων παροχών. Θα συνυπολογιστούν στοιχεία που σχετίζονται με την αξιοπιστία του
τουριστικού γραφείου, και την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων του, κατά την διεξαγωγή άλλων
εκδρομών κατά το παρελθόν.
Η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και οι προσφορές που δεν έχουν
απορριφθεί σαν ελλιπείς, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κορινθίας
Σας γνωρίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης.
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΤΑΛΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/04/19: 15:00:Αναχώρηση από το σχολείο για Πάτρα
16:30:Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας -επιβίβαση στο πλοίο(ΑΝΕΚ SUPER FAST XI)
17:30:Αναχώρηση για Ανκόνα
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/19:

14:00:(τοπική ώρα Ιταλίας)Άφιξη στην Ανκόνα-αναχώρηση για Βενετία
19:00:Άφιξη στη Βενετία-μετάβαση στο ξενοδοχείο*-διανυκτέρευση

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/19:

08:00:Αναχώρηση από το ξενοδοχείο-περιήγηση στη Βενετία
13:00:Αναχώρηση για Σάλτσμπουργκ
19:00:Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ-περιήγηση
21:30:Μετάβαση στο ξενοδοχείο*-διανυκτέρευση

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/04/19:

08:00:Αναχώρηση για Μόναχο
10:00:Επίσκεψη στο 1ο Γυμνάσιο Μονάχου
11:00:Αναχώρηση για ΝΤΑΧΑΟΥ

12:00:Άφιξη στο ΝΤΑΧΑΟΥ-ξενάγηση
14:30:Επιστροφή στο Μόναχο-περιήγηση(πραγματοποίηση
προγραμματισμένων επισκέψεων)
20:00:Αναχώρηση για Ίνσμπρουκ
22:00:Άφιξη στο ξενοδοχείο*-διανυκτέρευση
ΤΡΙΤΗ 09/04/19:

09:00:Αναχώρηση από το ξενοδοχείο-περιήγηση στην παλαιά πόλη
13:00:Αναχώρηση για Βερόνα
17:00:Άφιξη στη Βερόνα-περιήγηση στην πόλη
21:00:Μετάβαση στο ξενοδοχείο*-διανυκτέρευση

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/04/19:

07:00:Αναχώρηση για Ανκόνα
12:00:Άφιξη στο λιμάνι-επιβίβαση στο πλοίο(ΑΝΕΚ OLYMPIC CHAMPIONS)
14:30:Αναχώρηση για Πάτρα

ΠΕΜΠΤΗ 11/04/19:

14:30:Άφιξη στo λιμάνι της Πάτρας-επιβίβαση στο λεωφορείο για Κόρινθο
16:00:Άφιξη στο σχολείο
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