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Ταχ. Δ/νση     : Τ. Σεχιώτη 38-40 
Τ.Κ.  –  Πόλη   :22132 Τρίπολη 
Πληροφορίες: Γιαννούλη Αγγελική 
Τηλέφωνο      : 2710- 230237 
Fax                   : 2710- 230237 

            E-mail              : mail@pdepelop.gr  
            Ιστοσελίδα     : http://pelop.pde.sch.gr 
 

 
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 
σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και συνοδών 
εκπαιδευτικών προς και από το Στρασβούργο». 
 
ΣΧΕΤ: To υπ'αριθ. 112982/Δ2/05-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  με θέμα: «Πρόγραμμα EUROSCOLA».. 

                
           Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες Λυκείου και τρεις (3) 

εκπαιδευτικούς στην Ημερίδα EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, την 

Πέμπτη 6  Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του ομώνυμου Προγράμματος. 

 Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από 

τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν (με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτoβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

(Τάσου Σεχιώτη 38-40, Τ.Κ.22132 Τρίπολη) σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα 

από την Πέμπτη 27/9/2018 μέχρι και την Τετάρτη 3/10/2018, ώρα 12.00 μ.μ. Προσφορές οι 

οποίες θα φθάσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά το πέρας της καθορισμένης 

ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνουν δεκτές. Επισημαίνεται ότι η τελική επιλογή του πιο 

συμφέροντος πρακτορείου θα γίνει την Πέμπτη 4-10-2018 από την Επιτροπή αξιολόγησης των 

προσφορών στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Η 

ανακοίνωση της επιλογής πρακτορείου θα γίνει μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ενώ το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί 

τηλεφωνικά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

   

 

 

 

 

 

 

   Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  Σ Τ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο  

     Τ ρ ί π ο λ η ,  2 6 - 9 - 2 0 1 8  

     Α ρ ι θ .  π ρ ω τ . : 9 7 9 9  

 

     ΠΡΟΣ:  

     - ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ     

     ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ  

     ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)  

     -ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                   

             

                     

T ρ ί π ο λ η ,  1 2  M α ϊ ο υ  2 0 0 5  

 Α ρ ι θ .  Π ρ ω τ .     

 

Π Ρ Ο Σ :  T   

  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

---- 
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Για τη σύνταξη της προσφοράς, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

            Προορισμός:  

            Στρασβούργο, αναχώρηση 5/12/2018 και επιστροφή  7/12/2018. 

            Αριθ. Συμμετεχόντων:  

            Είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές/ τριες. 

 

 Ημερίδα EUROSCOLA:  

Θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις  6/12/2018 (Για 

τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της ημερίδας στο Στρασβούργο). 

Μεταφορικά μέσα:  

Η  μετακίνηση από την Αθήνα προς το Στρασβούργο και η επιστροφή από το Στρασβούργο προς 

την Αθήνα θα γίνει με αεροπλάνο. Οι πτήσεις και τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια να 

είναι καθορισμένα αναλυτικά. Η μετακίνηση προς το αεροδρόμιο θα γίνει με λεωφορείο  το οποίο 

θα έχει αφετηρία προορισμό την Τρίπολη Αρκαδίας και  θα περάσει από κεντρικό σημείο στην 

Κόρινθο. 

               Τα λεωφορεία θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης μαθητών/τριών, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Πρέπει να υπάρχει λεωφορείο διαθέσιμο για τις μετακινήσεις των  

μαθητών/τριών από τη στιγμή της άφιξης στο Στρασβούργο μέχρι την αναχώρησή τους. Επίσης, θα 

πρέπει να υπάρχει επίσημος ξεναγός και έμπειρος συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου. 

Διαμονή και Ξενοδοχείο:  

Η χρονική διάρκεια της μετακίνησης θα είναι τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις (5 και 6 

Δεκεμβρίου 2018). Δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες θα απασχοληθούν στο Ευρωκοινοβούλιο την 

6η/12/2018, το πρακτορείο πρέπει να καταθέσει ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 

ξεναγήσεων, επισκέψεων σε μουσεία κλπ για την 5η Δεκεμβρίου 2018 και την 7η Δεκεμβρίου 2018.  

Όλη η αποστολή θα πρέπει να διαμένει σε ένα ξενοδοχείο. 

  Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία της πόλης ή πλησίον 

αυτής και να είναι κατηγορίας τουλάχιστον 3* ή 4* (παρακαλούμε να καταθέσετε εναλλακτική 

προσφορά). Τα δωμάτια των μαθητών/τριών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα και των συνοδών 

καθηγητών/τριών μονόκλινα. Το ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει καθημερινή ημιδιατροφή 

(πρόγευμα και γεύμα ή δείπνο, κατόπιν συνεννόησης). Στην προσφορά θα υπάρχουν  τα στοιχεία 

του ξενοδοχείου αναλυτικά. 

Ασφάλεια:  

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 

μετακινούμενων. 
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 Για τις παραπάνω υπηρεσίες  ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδίου 

αλλά και η τιμή ανά άτομο.  Οι τρεις συνοδοί δεν επιβαρύνονται με επιπλέον ποσό από αυτό της 

επιδότησης. 

 Στην οικονομική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων, οι 

επίναυλοι καυσίμων και ο ΦΠΑ. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο 

απαραιτήτως  και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ, όπως και φωτοτυπία της βεβαίωσης ειδικού σήματος λειτουργίας.  

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

Επίσης, Θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία 

Επιχειρήσεων Τουρισμού,  με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη της που πληρούν τις  

προδιαγραφές για κατάθεση προσφοράς, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας για να την αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους.       

 

  

                            
 
 
         
 
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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