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 ΘΕΜΑ    «Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ημερήσια 
εκπαιδευτική  εκδρομή  στη Θάσο στις 9-5-2022»   
                          

       Σχετ.: η αρ. πρωτ 20883//ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/13-2-2020) 

               Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι το  σχολείο μας 1ο 

ΓΕΛ Κομοτηνής προτίθεται να πραγματοποιήσει  ημερήσια    εκπαιδευτική  εκδρομή    

την Δευτέρα 9 Μαΐου   2022  στην Θάσο  με συμμετοχή  διακοσίων δέκα    μαθητών   

(210  ) μαθητών της Α΄ και Β τάξης και  17  καθηγητών ( ενός αρχηγού και  δεκαέξι 

συνοδών ) . 

                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο σχολείο μας μέχρι τις    

3 Μαΐου    2022  ημέρα Τρίτη   και ώρα 12.00 μ.μ  τις προσφορές τους κλειστές. 

 

Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κομοτηνή –Κεραμωτή   ( με επιστροφή) 
 

Β ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) 

 210  Μαθητές 

16  Συνοδοί  καθηγητές  

1 Αρχηγός  καθηγητής    
 

Γ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΣΟ Τουριστικά Λεωφορεία 

Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  

Ε ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(Παρακολούθηση  Εκδηλώσεων , 

Επίσκεψη χώρων κλπ) 

• Τα λεωφορεία  θα προτιμούσαμε να είναι 

κλιματιζόμενα και να είναι στην διάθεση των 

μαθητών καθ΄όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

• Τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που 

ορίζει το άρθρο 20 της Δ1α/ΓΠ. οικ. 55254/9-9-

2021.ΚΥΑ 

• Προσφορά FREE , πέραν των συνοδών καθηγητών, 

εισιτηρίων για ασθενείς οικονομικά μαθητές μας. 
        

ΣΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
• Ομαδική και ονομαστική (ατομική)  ασφάλιση 

των μαθητών και των συνοδών καθηγητών και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε έναν από 
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τους προαναφερόμενους. Στο συμβόλαιο ανάθεσης 

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 συνοδεύει το γκρουπ σε όλη την διάρκεια της 

εκδρομής, αλλά εφόσον προκύψει πρόβλημα ιατρικό ο 

συνοδός του πρακτορείου  φροντίζει για την άμεση 

προσέλευση ιατρού. Εφόσον υπάρξει ανάγκη μεταφοράς 

σε νοσοκομείο, ο γιατρός με έναν εκπρόσωπο του 

πρακτορείου και ένα συνοδό καθηγητή θα συνοδεύσουν 

το περιστατικό, ενώ το υπόλοιπο γκρουπ θα συνεχίσει το 

πρόγραμμα. 

• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 

• Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή 

• Ασφάλεια για κάθε περίπτωση ασθένειας ή 

ατυχήματος μαθητή ή συνοδού καθηγητή με μέριμνα 

του Γραφείου για περίπτωση άμεσης επιστροφή . 

• Μαζί με την κλειστή προσφορά θα κατατεθεί και 

Υπεύθυνη Δήλωση  για ύπαρξη  Ειδικού Σήματος 

Λειτουργίας , το οποίο θα είναι σε ισχύ 

• Μαζί με την κλειστή προσφορά θα αναγράφεται  το 

συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος για 

κάθε μαθητή με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα 

επιβαρυνθούν οι μαθητές για υπαιτιότητα του 

Γραφείου. 
 

Ζ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη   3 Μάιου   2022, , ώρα 12 .00μμ 

Η ΤΙΤΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΟΔΗΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

Αναφορά τίτλου γραφείου με τηλέφωνα και ΦΑΞ 

Καθώς και του συνοδού του γραφείου και των οδηγών 

 

Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς και η μη τήρηση των 

παραπάνω αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψήφιου αναδόχου γραφείου. 

Επίσης σας αποστέλλουμε συνημμένα αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής 

μας επίσκεψης. 

 

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 


