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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 

πολυήμερης σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό» 

 

 

Ο Διευθυντής  του Γενικού Λυκείου  Κ. .Νευροκοπίου Δράμας προκηρύσσει την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές σύμφωνα με το άρθ. 2 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 

456/Β/13-02-2020 (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-

2011)), για τη διοργάνωση: 7ήμερης εκδρομής μαθητών και εκπαιδευτικών του  ΓΕΛ Κ. 

Νευροκοπίου 

 

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή του Σχολείου μας. 

 

1. Προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο γραφείο του Δ/ντή. 

2. Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Σχολείο. 

3. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά. Μετά την 

αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή και θα συνταχθεί σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η 
οποία θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη 

λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        
1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Κ. 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ   

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

ΙΤΑΛΙΑ: ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -

ΠΟΜΠΗΙΑ (4 διανυκτερεύσεις στη 

Ρώμη και δύο στη Φλωρεντία) 

Δευτέρα 03/4 ως Κυριακή 09/4/2022 

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 

17 Μαθητές – 2 Καθηγητές 

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – 

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λεωφορείο από Νευροκόπι αεροδρόμιο 

 Με πλοίο από Ηγουμενίτσα για 

Φλωρεντία – Ρώμη – Πομπηία ή 

αεροπορικώς από την Θεσσαλονίκη για 

Ρώμη 

Λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους σε 

Ρώμη – Φλωρεντία - Πομπηία 

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-

πρωινό ή ημιδιατροφή) 

 Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή 

Τα δωμάτια θα είναι τετράκλινα, 

τρίκλινα και μονόκλινα 

για τους εκπαιδευτικούς.  
 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  

παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, 

γεύματα, κτλ.) 

 

1. οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή 

διευκόλυνση προς τους 

εκδρομείς ή το σχολείο.  

2. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται 

ρητά η προσωπική διευκόλυνση 

προς μαθητές.   

3. Στις προσφορές να αναφέρεται 

αν στην προτεινόμενη τιμή 

περιλαμβάνονται ξεναγήσεις, 

είσοδοι σε αρχαιολογικούς 

χώρους, αξιοθέατα, μουσεία 

κ.λπ. 

4.   Το λεωφορείο θα είναι στη 

διάθεση των μαθητών σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας,  στις 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις  

5. Δέκα μέρες μετά την 

κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο 

μειοδότης είναι υποχρεωμένος 

να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση 

του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον 

απαιτούμενο αριθμό δωματίων 

(μονόκλινα, τετράκλινα, 

τρίκλινα) τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία για τη διαμονή 

αποκλειστικά και ονομαστικά 

των μαθητών του σχολείου μας.  

6. Μια εβδομάδα πριν την 

αναχώρηση να έχουμε τους 

αριθμούς των δωματίων του 

ξενοδοχείου ώστε να γίνει η 

κατανομή των μαθητών. (Να 

ξέρει ο κάθε μαθητής το 

δωμάτιο που θα μείνει).  

7. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 



θα υπάρχει υποχρεωτικά και 

συνοδός του γραφείου ο οποίος 

θα είναι διαφορετικό άτομο από 

τους οδηγούς.  

8. Το τελικό πρόγραμμα της 

εκδρομής θα διαμορφωθεί μετά 

την πρόταση του γραφείου και 

τις προτάσεις του σχολείου 

 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για 

πολυήμερη εκδρομή) 

ΝΑΙ 

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*  

ΝΑΙ 

Πρόβλεψη της επιστροφής των 

χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που 

για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας 

βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η 

συμμετοχή του 

 

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ  

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και ώρα 12 το 

μεσημέρι 

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 17 Ιανουαρίου στις  12:00 το 

μεσημέρι στο γραφείο του Διευθυντή 

 

❖ Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής 

της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.    

❖ Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και  ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές.  

 

                                                                                    Ο Δ/ντής   του Σχολείου  
 
 
 
 

                                                                                                         Αναστάσιος Μωυσιάδης 
 


