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Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών της Γ΄ τάξης του 1ου 
Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020. 
 
              Σας αποστέλλουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση της Γ’ Γυμνασίου στη 
Βουλή των Ελλήνων και μίας ομάδας της Γ’ Γυμνασίου που συμμετέχει σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην Αθήνα από τις 21/2/2020 έως τις 24/2/2020, σύμφωνα με τα παρακάτω. 
  

Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2020 – ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2020 

Β ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Αθήνα (3 διανυκτερεύσεις). 

Γ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΥΝΟΔΩΝ) 

 
115 μαθητές και 9 συνοδοί καθηγητές. 
 

Δ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 
(τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές) 
 

Μετάβαση και Επιστροφή: Οδικώς 

E ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
3*/4*. Η διαμονή να περιλαμβάνει 
ημιδιατροφή. 

ΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Δύο λεωφορεία με 2 οδηγούς για τις 
μετακινήσεις, ιατρός κατάλληλης ειδικότητας. 

Ζ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

ΝΑΙ 

Η 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019 

Θ 
ΤΕΛΙΚΗ  ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΝΑΙ 

   

 Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με δύο (2) κλιματιζόμενα ελληνικά 
λεωφορεία, με Έλληνες οδηγούς και ικανό αριθμό θέσεων. Κατά την παραμονή 
του σχολείου στους διάφορους προορισμούς, το λεωφορείο θα πρέπει να 



βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση των συνοδών, έτσι ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος που θα συμφωνηθεί με τους 
εκπροσώπους του σχολείου  

 Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να προταθούν ονομαστικά και όχι μόνο με τον 
χαρακτηρισμό 3* ή 4*.  

 Στα ξενοδοχεία οι μαθητές να μη διασπαρθούν. Επίσης, οι καθηγητές θα 
διαμένουν σε μονόκλινα δωμάτια, τα οποία θα βρίσκονται σε διαφορετικά 
σημεία του ξενοδοχείου, για την καλύτερη επίβλεψη των μαθητών. 

 Προσφορά free εισιτηρίων εκτός των συνοδών καθηγητών. 

 Στο συμβόλαιο ανάθεσης της εκδρομής θα αναγράφεται ρητά ότι «κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής ιατρός 
κατάλληλης ειδικότητας» (παθολόγος ή γενικής ιατρικής). Αυτό δεν σημαίνει 
υποχρεωτικά ότι ο γιατρός θα πρέπει να συνοδεύει το γκρουπ, αλλά ότι, όταν 
προκύπτει ιατρικό πρόβλημα, ο συνοδός του πρακτορείου οφείλει να φροντίζει 
αμέσως για την προσέλευση γιατρού. Εφόσον υπάρξει ανάγκη για 
νοσοκομειακή φροντίδα, ο γιατρός με έναν εκπρόσωπο του πρακτορείου και 
έναν συνοδό καθηγητή θα συνοδεύουν το περιστατικό, ώστε το υπόλοιπο 
γκρουπ να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. 

 Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος μαθητή/ών ή συνοδού καθηγητή να 
αναλάβει το Γραφείου την άμεση επιστροφή τους. 

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών και των συνοδών. 

 Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί στη Διεύθυνση του 1ου 

Γυμνασίου Κομοτηνής και Υπεύθυνη Δήλωση για Ύπαρξη Ειδικού Σήματος 

Λειτουργίας, το οποίο είναι σε ισχύ. 

 

Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς 

αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Καταληκτική ημερομηνία προσφοράς: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

  
 

     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
                         ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
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