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Θέμα:  «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη διοργάνωση Πολυήμερης  
εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης του 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Ιταλία από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 
2017» 
 ΣΧΕΤ: ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017) 
              Σας αποστέλλουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή του σχολείου μας 
κατά το χρονικό διάστημα 09-12-2017 έως και 15-12-2017  σύμφωνα και με τα παρακάτω. 
  

Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ  9/12/2017 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

15/12/2017 

Β ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Ιταλία: 
Με καράβι (2 διανυκτερεύσεις στο 
καράβι, 3 διανυκτερεύσεις στη Ρώμη, 1 
διανυκτέρευση στη Φλωρεντία).  
Με αεροπλάνο( 3 διανυκτερεύσεις 
Ρώμη, 3 στη Φλωρεντία)  
Μεικτή( οδική μετάβαση-αεροπορική 
επιστροφή ή και αντίστροφα 

Γ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) 
116 μαθητές   7 καθηγητές 

Δ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 

(ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΙΚΗ- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) 
 

Οδική – Αεροπορική-Mεικτή μετάβαση 
και επιστροφή. 

E ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
4*,5*.  Η διαμονή να περιλαμβάνει 
ημιδιατροφή. 

Z 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(Παρακολούθηση Εκδηλώσεων, Επίσκεψη χώρων 
κλπ.) 

Λεωφορεία για εσωτερικές 
μετακινήσεις, ξεναγό, ιατρό 
κατάλληλης ειδικότητας. Ομαδική – 
ονομαστική ασφάλιση των μαθητών 
και των συνοδών, ιατροφαρμακευτική 
– νοσοκομειακή περίθαλψη.  

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ 

Θ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/10/2017 

   



 

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:  

α) Αμοιβή ξεναγών  

β) Φόρους αεροδρομίων  

γ) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα 
αερομεταφορά 

δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.,  

ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και 

στ) Φ.Π.Α. 

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων 
από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε 
ξενοδοχείο. 

Στην προσφορά να αναφέρεται: 

α) ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών, 

 β) οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδρομείς. 

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσωπική διευκόλυνση προς τους μαθητές. 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν: 

 Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Στα ξενοδοχεία οι μαθητές πρέπει να διαμένουν το πολύ σε δυο 
διαφορετικές πτέρυγες-ορόφους. Διασπορά των μαθητών σε «υπόλοιπα 
διαθεσιμότητας» του ξενοδοχείου δε θα γίνει αποδεκτή.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι 
πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής. 

 Ασφάλεια αστικής  επαγγελματικής ευθύνης. 

 Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή. 

 Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα. 

 Όλες τις μετακινήσεις, με κλιματιζόμενα  Ελληνικά λεωφορεία, με Έλληνες οδηγούς με 
ικανό αριθμό θέσεων. Το Λύκειο κατά την παραμονή του στους διάφορους προορισμούς 
θα έχει στη διάθεσή του λεωφορεία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 
του προγράμματος που θα συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους του σχολείου. 
(Ολοήμερες εκδρομές, επισκέψεις στην πόλη.) 

 Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή. 

 Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για 
τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς.   

 Τη δυνατότητα αλλαγής κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών. 

 Την επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του 
ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ.). 

 Την επιστροφή ποσοστού επί του συνολικού ποσού των χρημάτων σε μαθητή, που για 
λόγους ανωτέρας βίας ματαιωθεί η συμμετοχή του. Το ποσοστό να καθορίζεται ανάλογα 



με την ημέρα ακύρωσης της συμμετοχής του μαθητή (10 ή 20 ή 30 μέρες από την ημέρα 
αναχώρησης). 

  

Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο 
να προσκομίσει: 

α) ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων 
(μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή αποκλειστικά και 
ονομαστικά των μαθητών του  Σχολείου μας. 

β) Βεβαίωση κράτησης θέσεων των Αεροπλάνων – Πλοίων μεταφοράς. 

γ) Αποδεικτικό προκράτησης  διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. 

δ) Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν. 

Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που του 
αντιστοιχεί. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους, και όχι με 
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Δευτέρας 23 
Οκτωβρίου 2017 στο 2ο ΓΕ.Λ Κομοτηνής.  

2. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε 
πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Η μη πληρότητα του Κλειστού Φακέλου προσφοράς αποτελεί αίτια απόρριψης του υποψηφίου 

Αναδόχου. 

 
 

  
   
 
 
     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
             ΤΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


