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ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 

Σχολικής Εκδρομής- Μετακίνησης της Γ’ τάξης του Λυκείου μας 

  
Σχετικό με Υ.Α 33120 / ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τ.Β’06-03-2017)  

 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις 

προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή-μετακίνηση του Σχολείου μας. 

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. 

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

        

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 2Ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κρήτη ,    12 -17 /12/2019   

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 45-50  ΜΑΘΗΤΕΣ + 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

-          ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 

ΟΔΗΓΟΥΣ / ΝΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια απευθείας  Πειραιάς – 

Ηράκλειο στις  12/12/2019 &   απευθείας 

Χανιά – Πειραιάς στις 17/12/2019.   

Διαθέσιμες καμπίνες στο πλοίο για όλους 

τους μαθητές –μαθήτριες και καθηγητές και 

Αργυρούπολη, 8 /11/2019 

Αρ.Πρωτ. 306 

Προς: Τουριστικά 

Πρακτορεία μέσω Δ’ 

Δ/νσης Β-θμιας Εκπ-σης 

Αθήνας. 

 



στις δύο διαδρομές (Πειραιάς- Ηράκλειο & 

Χανιά – Πειραιάς) 

                 Ή 

Αεροπορικά εισιτήρια για τις παραπάνω 

ημερομηνίες και προορισμούς. 
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ξενοδοχείο  5 αστέρων στο Ηράκλειο στις 

13/12 και στα Χανιά στις 14 & 15/12 έως 

5χλμ από τη πόλη. Τα δωμάτια των μαθητών 

να είναι τρίκλινα και των συνοδών 

εκπαιδευτικών μονόκλινα. Υποχρεωτική 

ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) σε ελεύθερο 

μπουφέ εντός του ξενοδοχείου. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, 

επίσκεψη χώρων κτλ.) 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ ΣΕ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ 

ΚΝΩΣΣΟ. 

Εκδρομές σε Ελούντα, Αγ. Νικόλαο, 

Σπιναλόγκα, Ενυδρείο, Ρέθυμνο, Αρκάδι, 

Θέρισο. 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΑΙ 

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή 

αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την 

ποιότητα των προσφερόμενων παροχών, την 

αξιοπιστία και την εμπειρία του ταξιδιωτικού 

πρακτορείου και δεν υποχρεούται να επιλέξει 

το πρακτορείο που μειοδοτεί. 

Ζητάμε ελεύθερες συμμετοχές για 

οικονομικά αδύνατους μαθητές. 

Ζητάμε να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής 

χρημάτων ή αλλαγής ημερομηνιών σε 

περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή 

φυσικών καταστροφών. 

 

12 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
13 /11 /2019  και ώρα 12:00 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα 

ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια 

 του σχολείου. 

                                     
Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής: 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία με την εξής  μορφή: 

  

Α)  Κλειστός και σφραγισμένος φάκελος  ο οποίος θα αναγράφει <<απαραίτητες προδιαγραφές 

προσφοράς >> και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 



 Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων στο όνομα του σχολείου μας για τα προτεινόμενα 

ξενοδοχεία. 

 Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας καμπινών στο όνομα του σχολείου  μας από τις  προτεινόμενες 

ακτοπλοϊκές  εταιρείες  .  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα . 

 Ειδικό σήμα λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ και αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ιδιοκτήτη της εταιρείας 

ότι βρίσκεται σε ισχύ. 

 Ασφαλιστικές καλύψεις . 

  

β)  Κλειστός και σφραγισμένος φάκελος ο οποίος θα αναγράφει  <<οικονομική προσφορά και λοιπές 

υπηρεσίες >> ο οποίος   θα περιλαμβάνει: 

 την οικονομική προσφορά, το κόστος ανά άτομο καθώς και το συνολικό κόστος της εκδρομής . 

 τις λοιπές παροχές με βάση την προκήρυξή  μας καθώς και έξτρα παροχές τις οποίες προτείνει το 

κάθε τουριστικό γραφείο ( δωρεάν συμμετοχές μαθητών,  μεταφορές , έξτρα  ξεναγήσεις, 

Συνοδός γραφείου , διάθεση Ιατρού  κλπ ). 

  

Ο  Β  φάκελος θα ανοιχτεί εφόσον ο φάκελος  <<απαραίτητες     προδιαγραφές 

προσφοράς>> καλύπτει  πλήρως  τις  απαιτήσεις  του  σχολείου,  διαφορετικά θα απορριφθεί  .  

           

  

Η επιτροπή θα ελέγξει  τις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιρειών που θα 

προσκομιστούν  στο όνομα του σχολείου   καθώς και των ξενοδοχείων και τυχούσα αρνητική 

απάντηση θεωρείται λόγος αποκλεισμού του πρακτορείου. 

                                                                                                             

  

Ο οικονομικός διακανονισμός θα οριστεί από το σχολείο . 

                                                                    

                                                                                                                Η  Διευθύντρια     

 

                                                                                         Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα 

                                                                                         ΠΕ86, ΠΕ04.01 

 

 


