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Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 7-ήμερης 

εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ Βραχναιίκων στην Ιταλία (Βενετία)» 

 
Το Γενικό λύκειο Βραχναιίκων, προτίθεται να διοργανώσει μία 7ήμερη εκπαιδευτική 

επίσκεψη στην Ιταλία (Βενετία) με τη συμμετοχή μαθητών της Β’ Τάξης, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning που υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά στο 

σχολείο μας. Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Βραχναιίκων, καλεί τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν κλειστή έντυπη προσφορά για 

την διοργάνωση της εκδρομής - μετακίνησης με τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ημερομηνία εκδρομής: από 16-04-2018 έως 22-04-2018 

2. Διάρκεια εκδρομής: 7 ημερών 

3. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 27 (9 Αγόρια, 18 κορίτσια) 

4. Αριθμός συνοδών : 3 (2 γυναίκες, 1 άνδρας) 

5. Προορισμός: Πάτρα – Βενετία. 

Επιστροφή: Βενετία – Πάτρα. 

6. Συνοπτικό Πρόγραμμα: 

 
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 

Αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτρας με πλοίο της γραμμής Πάτρα Βενετία. 

Τρίτη 17 Απριλίου 2018 

Εν πλω. 

Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 

 Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Την υπόλοιπη ημέρα ξενάγηση στην πόλη της Βενετίας. 

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ταξιδιωτικά Γραφεία Προς: 

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ 20/02/2018 

Αρ. Πρωτ. 86 
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Δραστηριότητες με τους Ιταλούς μαθητές. 

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 

Δραστηριότητες με τους Ιταλούς μαθητές. 

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 

10:00 – Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το λιμάνι 

12:00 – Αναχώρηση με το πλοίο τη γραμμής για Πάτρα. 

Κυριακή 22 Απριλίου 2018 

19:00 – Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας. 

 
 

7. Διαμονή: Η προσφορά να περιλαμβάνει: 

1. Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων  μόνο με πρωινό μπουφέ για τρεις (3) διανυκτερεύσεις 

στην περιοχή Mestre. 

2. Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων μόνο με πρωινό μπουφέ για τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην 

πόλη Τρεβίζο (Treviso). 

 Θα απορριφθούν οι προσφορές που προτείνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή Β&Β, ή hostels 

 ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κατάλυμα. Τα δωμάτια πρέπει να είναι τρίκλινα και τετρά- 

 κλινα για τους μαθητές  και δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Οι χώροι που θα προ- 

 σφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη και 

 εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας της Ιταλίας και να πληρούν 

 τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν τη 

 κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα. 

8. Μετακίνηση: 

• Με πλοίο Πάτρα-Βενετία-Πάτρα. Η προσφορά να περιλαμβάνει τις εξής 

περιπτώσεις: 

1. Μετακίνηση όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών σε επτά (7) τετράκλινες 

εσωτερικές καμπίνες (κατά προτίμηση στα ανώτερα deck) και σε δύο (2) 

θέσεις οικονομικού τύπου. 

2. Μετακίνηση σε θέσεις οικονομικού τύπου για 18 επιβάτες και τρεις (3) 

εσωτερικές τετράκλινες καμπίνες για τους υπόλοιπους. 

 Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα κατά την υπογραφή της 

 σύμβασης και να αναφέρεται η εταιρία και το όνομα του πλοίου. 

• Μόνο τη μεταφορά από το λιμάνι της Βενετίας προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. 

• Δεν επιθυμούμε τουριστικό λεωφορείο κατά την διάρκεια της εκδρομής. 

 



9. Επίσης: 

• Ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των 

μαθητών και των συνοδών που θα καλύπτει έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας. 

• Ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων μετακινήσεων μαθητών (θα πρέπει να 

αναφέρονται Αρ. Συμβολαίου, τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών, η 

ημερομηνία, η διάρκεια και ο προορισμός του ταξιδιού. Επίσης μετά την αποδοχή 

της προσφοράς θα πρέπει να προσαρτηθεί αναλυτική ονομαστική κατάσταση 

των ασφαλισμένων μαθητών). 

• Στα αναφερόμενα στην προσφορά ξενοδοχεία πρέπει να έχει ήδη γίνει κράτηση, 

οπότε κατά την υπογραφή της σύμβασης µε τον μειοδότη να γίνει αναφορά µόνο 

στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία. 

• Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο. 

Στην προσφορά θα ορίζεται το ποσόν της προκαταβολής, οι επόμενες δόσεις και 

η εξόφληση. 

• Ο διοργανωτής αποδέχεται την αποπληρωμή ποσού 10% της συνολικής 

δαπάνης στο πέρας της εκδρομής και αφού τηρηθούν οι συμφωνηθέντες όροι. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο (µε 

φυσική αλληλογραφία και όχι ηλεκτρονική) μέχρι Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 12.00. στο 

Σχολείο και στο Γραφείο της διευθύντριας. 

 Η προσφορά θα περιλαμβάνει : 

1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού ανά περίπτωση καθώς και την ανά 

μαθητή επιβάρυνση ανά περίπτωση. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, τυχόν φόρους της Βενετίας ανά άτομο. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας 

το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Στην προσφορά σας να υπάρχει ρητή αναφορά ότι αποδέχεστε τους όρους 

της προκήρυξης. 

 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 12.20 

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα γίνεται 

δεκτή. 

Σε περίπτωση μη διαθέσιμων ξενοδοχείων για τις ημερομηνίες που προτείνουμε θα 

δεχθούμε και προσφορές με παραπλήσιες ημερομηνίες. 



 

Θα επιλεχθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά σε συνδυασμό µε τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, που θα πληροί όλους τους προαναφερόμενους όρους και µε σαφή 

αναφορά συγκεκριμένου ποσοστού παρακράτησης. 

 

 
Η Διευθύντρια 

 

 Αλεξάνδρα Κοπανά 


