
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΠΡΟΣ:

Δ.Δ.Ε. Ροδόπης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΘΕΜΑ:Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ελβετία (CERN) στις 20-26/03/2018.
ΣΧΕΤ: ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017)

Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Αναχώρηση: Τρίτη 20/03/2018
Κομοτηνή- Ιταλία αεροπορικώς

 1 διανυκτέρευση Μέστρε, 1 διανυκτέρευση
Μιλάνο, 1 διανυκτέρευση Annecy, 1
διανυκτέρευση Μιλάνο

 Επιστροφή: Κυριακή 25/03/2018
Μιλάνο – Ανκόνα οδικώς
Ανκόνα – Ηγουμενίτσα ακτοπλοϊκώς (διανυκτέρευση
στο πλοίο).Ηγουμενίτσα – Κομοτηνή οδικώς.

Η εκδρομή αυτή μπορεί να γίνει και αντίστροφα (αναχώρηση με
πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

Τα πρακτορεία μπορούν να συμπεριλάβουν στην
προσφορά τους και μια εναλλακτική πρόταση:

 Αναχώρηση: Τρίτη 20/03/2018
Κομοτηνή-Ηγουμενίτσα οδικώς
Ηγουμενίτσα – Ανκόνα ακτοπλοϊκώς (διανυκτέρευση
στο πλοίο)

 1 διανυκτέρευση Μέστρε, 1 διανυκτέρευση
Μιλάνο, 1 διανυκτέρευση Annecy, 1
διανυκτέρευση Μιλάνο

 Επιστροφή: Κυριακή 25/03/2018
Μιλάνο – Ανκόνα οδικώς
Ανκόνα – Ηγουμενίτσα ακτοπλοϊκώς (διανυκτέρευση
στο πλοίο).Ηγουμενίτσα – Κομοτηνή οδικώς.

Β ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ CERN

Γ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)

81  ΜΑΘΗΤΕΣ
6 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ( 5 συνοδοί και 1 αρχηγός)



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.

Εφιστούμε την προσοχή των ταξιδιωτικών γραφείων στα παρακάτω:

1. Η οδική μεταφορά και οι περιηγήσεις των μαθητών πρέπει να γίνουν με πολυτελή λεωφορεία με
ελληνικές πινακίδες, τεχνολογίας Euro 4/5, επιλεγμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με
πεπειραμένο συνοδό του γραφείου.

2. Σημείο αναχώρησης και σημείο άφιξης 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής. Στην περίπτωση αεροπορικής
μετάβασης οι αποσκευές των μαθητών θα μεταφερθούν στην Ιταλία με το λεωφορείο από
Κομοτηνη.

3. Η μετακίνηση από Μιλάνο – Annecy θα γίνει μέσω του τούνελ του Mont Blanc.
4. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή

και να περιλαμβάνει: α) Αμοιβή τοπικών ξεναγών , β) αρχηγών για κάθε λεωφορείο, γ) Φόρους
αεροδρομίων, δ) Φ.Π.Α.

5. Η κάθε προσφορά πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος. Τα
ξενοδοχεία θα μας προταθούν ονομαστικά και όχι γενικά «ξενοδοχείο 4 αστέρων»

6. Διαμονή με πρωινό (ή/και με ημιδιατροφή), εσωτερικές μετακινήσεις με λεωφορείο.
7. Στο ξενοδοχείο οι μαθητές πρέπει να διαμένουν το πολύ σε δύο διαφορετικές πτέρυγες-

ορόφους σε τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια. Οι καθηγητές θα ήταν επιθυμητό να μένουν σε
μονόκλινα δωμάτια

8. 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).

9. Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής ευθύνης καθώς και ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας για τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς.

10. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση
ότι διαθέτει σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η μη πληρότητα του Κλειστού Φακέλου προσφοράς αποτελεί αίτια απόρριψης του
υποψηφίου Αναδόχου.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Φωτιάδης

Μαθηματικός

Δ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
(τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΛΟΙΟ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4)
ΑΣΤΕΡΩΝ

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

 ΟΜΑΔΙΚΗ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19-01-2018 (ώρα 11:30΄ π.μ.)
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