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 Προς 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και 

εκπαιδευτικών σε  Μόναχο-Νταχάου-Νυρεμβέργη του ΓΕΛ ΡΙΟΥ 

Το ΓΕΛ ΡΙΟΥ διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μόναχο-Νταχάου-

Νυρεμβέργη από Παρασκευή 15/3 –  Πέμπτη 21/03/2019 (σύνολο ημερών επτά). Για 

το σκοπό αυτό, η Δ/νση του ΓΕΛ ΡΙΟΥ, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ενδιαφέρονται, να καταθέσουν στο γραφείο της δ/ντριας του σχολείου, κλειστή 

έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής μέχρι την Δευτέρα 17/12/2018 

και ώρα 12:00 π.μ. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με email  ή 

fax. 

Προορισμός: Ιταλία - Γερμανία  

Ημερομηνία αναχώρησης.  

Παρασκευή 15/03/2019.  

 Ημερομηνία επιστροφής:  Πέμπτη 21/03/2019 

(ακολουθεί αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα) 

2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 

 35 με 40 μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.  

3. Μεταφορικά μέσα: 

Ένα λεωφορείο 50 θέσεων για μετακινήσεις από και προς τον προορισμό μας. 

Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με κλιματιζόμενο λεωφορείο που πληροί 

τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής 

νομοθεσίας. Το λεωφορείο θα πρέπει να έχει άδεια πρώτης κυκλοφορίας μετά το 

2006 και να είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους. Το όχημα 

που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση πρέπει να βρίσκεται σε άριστη εσωτερική, 

εξωτερική και μηχανολογική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

ΚΤΕΟ και να διαθέτει κλιματισμό, μικροφωνική εγκατάσταση, επαρκή χώρο για 

αποθήκευση αποσκευών και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια κυκλοφορίας, 

ΚΤΕΟ, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο) σε ισχύ κατά την περίοδο πραγματοποίησης της εκδρομής. Τo λεωφορείο 

θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινείται  σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του και  βάσει προγράμματος. Οι μαθητές θα μετακινούνται με το ίδιο 
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λεωφορείο το οποίο θα ξεκινήσει από το σχολείο και θα επιστρέψει στο τέλος της 

εκδρομής στο σχολείο. Διώροφο και mini bus δεν θα γίνουν αποδεκτά από το σχολείο 

Απαραίτητη η ύπαρξη δεύτερου οδηγού για τις πολύωρες μετακινήσεις σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

4. Διανυκτέρευση: 

Έξι συνολικά διανυκτερεύσεις: 

Δυο διανυκτερεύσεις στο πλοίο: Πάτρα-Ανκόνα & Ανκόνα-Πάτρα, σε τρίκλινες- 

τετράκλινες καμπίνες για όλους τους μαθητές και σε μονόκλινες  για τους συνοδούς  

 

Ιταλία: 

Δύο (02) διανυκτερεύσεις στην Ιταλία, η μία στην περιοχή της Βερόνας και η άλλη σε 

πόλη της Ιταλίας που βολεύει χιλιομετρικά σε ξενοδοχεία από 3* και άνω. 

Απαραίτητη επιβεβαίωση κράτησης του ξενοδοχείου στο όνομα του σχολείου να 

συμπεριληφθεί μέσα στην προσφορά. 

 

Γερμανία: 

Δύο (02) διανυκτερεύσεις στη Γερμανία στο Μόναχο. Απαραίτητη επιβεβαίωση 

κράτησης του ξενοδοχείου στο όνομα του σχολείου να συμπεριληφθεί  μέσα στην 

προσφορά. 

 

5. Διαμονή: 

Απαιτείται να υποβληθεί στο φάκελο της προσφοράς ενημερωτικό έντυπο του 

ξενοδοχείου ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα γίνει σε 

δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια  και των συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια 

κατά προτίμηση στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου. Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) δεν 

είναι αποδεκτά. Τα ξενοδοχεία να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

σωστή διαμονή: δωμάτια με ατομικό μπάνιο, θέρμανση, ζεστό νερό ελεύθερο κλπ. 

Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται πρωινό από το ξενοδοχείο σε μπουφέ 

και θα έχει δηλωθεί στην προσφορά το περιεχόμενο του πρωινού. Το ταξιδιωτικό 

γραφείο θα πρέπει, σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της εκδρομής, να 

πραγματοποιήσει  τις κρατήσεις στο ξενοδοχείο και να προσκομίσει, εντός 3 τριών 

ημερών τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά κρίνεται έκπτωτο. 

 

 

6. Διατροφή: 

    Πρωινό  σε μπουφέ και ημιδιατροφή σε όλα τα ξενοδοχεία. 

 

7. Συνοδός του γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής και ξεναγήσεις σε όλα 

τα αξιοθέατα από επαγγελματίες διπλωματούχους ξεναγούς. 

 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδιού) αναλαμβάνει την υποχρεωτική Ασφάλιση 

Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πρόσθετη 

ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων  (ταξιδιωτική ασφάλιση) που θα καλύπτει 

τα έξοδά τους σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας και θα παρέχει πλήρη 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη/περίθαλψη. Το ανάδοχο ταξιδιωτικό γραφείο 

υποχρεούται  πριν την τελική κατακύρωση της εκδρομής, να καταθέσει στο σχολείο 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης αστικής-

επαγγελματικής  ευθύνης σε ισχύ. Στη συνέχεια το σχολείο θα διασταυρώσει μέσω 

του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αφού ελεγχθούν θα   γίνει η τελική 

κατακύρωση στο γραφείο που αρχικά επιλέχθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση το 

ταξιδιωτικό γραφείο κρίνεται έκπτωτο 



9. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 

σήματος και άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

 

10. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του πρακτορείου θα γίνει μέσω τραπέζης,  ως ακολούθως: 

40 % με την υπογραφή της σύμβασης  

40% την ημέρα της αναχώρησης 

20% το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την επιστροφή το οποίο θα είναι και η 

ποινική ρήτρα σε περίπτωση που κάτι από τα προβλεπόμενα στην σύμβαση δεν 

τηρηθεί. 

  

11. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί,  θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο, με 

την υπογραφή της σύμβασης  τις κρατήσεις δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία 

και την κράτηση θέσεων στο πλοίο. 

12. Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης 

των όρων του συμβολαίου από πλευράς του. 

 

13. Το ΓΕΛ ΡΙΟΥ  διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της επίσκεψης, λόγω μη 

συμπλήρωσης του αριθμού μαθητών και συνοδών καθηγητών, μη έγκρισης της 

μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, καταλήψεων, κακοκαιρίας), 

χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου. 

14. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την 

εκδρομή και τη διοργάνωσή της από τα τουριστικά γραφεία. 

15. Θα γίνουν δεκτές μόνο προσφορές σε ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ.   

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδρομής στο οποίο θα βασιστεί η προσφορά. Το 

οριστικό πρόγραμμα θα συμφωνηθεί με το τουριστικό πρακτορείο.  

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης : 

Παρασκευή 15–03–2019. Αναχώρηση από το σχολείο του Ρίου για Ανκόνα - 

Διανυκτέρευση στο πλοίο. 

 

Σάββατο16–03–2019. Ανκόνα – Βερόνα– Διανυκτέρευση.  

 

Κυριακή 17–03–2019. Αναχώρηση από Βερόνα για Ινσμπουρκ. Περιήγηση στα 

αξιοθέατα του ΄Ινσμπουρκ και αναχώρηση για Μόναχο – Διανυκτέρευση. 

 

Δευτέρα 18–03–2019. Αναχώρηση για Νυρεμβέργη και επίσκεψη και παρουσίαση 

δραστηριοτήτων στο Ελληνικό σχολείο της Νυρεμβέργης. Επίσκεψη στο Νταχάου  

 -  Διανυκτέρευση στην Νυρεμβέργη. 

 

Τρίτη 19–03–2019. Αναχώρηση για Μόναχο. Περιήγηση –Αναχώρηση για πόλη της 

Ιταλίας. Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης - Διανυκτέρευση  

 

Τετάρτη 20–03–2019. Αναχώρηση από Ανκόνα - Διανυκτέρευση στο πλοίο  

 

Πέμπτη 21–03–2019. Επιστροφή στο σχολείο του Ρίου. 

 

Στην κλειστή ενσφράγιστη προσφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να 

συμπεριλάβουν: 



1) Το συνολικό κόστος της εκδρομής με τον ΦΠΑ και το κόστος ανά μαθητή με το 

ΦΠΑ. Οι παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνουν επίσης Φόρους, διόδια, φόρους ή τέλη 

διαμονής, κόστος ξεναγήσεων και εισόδων σε μουσεία  και γενικά κάθε είδους 

επιβάρυνση που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές των τόπων διέλευσης ή διαμονής 

2) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή (αστικής –επαγγελματικής ευθύνης) 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτει τα άτομα της εκδρομής και δεν 

έχει ξεπεραστεί το όριο της ισχύος της.  

3) Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και εκπαιδευτικών σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 της 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 

681/τ.β/06-03-2017, στην οποία θα αναφέρονται και τα ποσά ατυχήματος που 

ασφαλίζονται. 

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας 

το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και ότι το λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες και ο 

αριθμός θέσεων) πληροί όλους τους όρους ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου ελέγχου, αναφορά 

παλαιότητας κ. α)σε ισχύ. 

5) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε 

ισχύ.  

6) Αναφορά σε οποιαδήποτε επιπλέον παροχή προς το σχολείο και τους 

συμμετέχοντες μαθητές (Δωρεάν συμμετοχές μαθητών, άλλες προσφορές προς το 

σχολείο κλπ) Παράκληση για μία δωρεάν συμμετοχή άπορου μαθητή. 

 

7) Θα εμπεριέχονται οι πληροφορίες που ζητήθηκαν παραπάνω για τα ξενοδοχεία, το 

πρωινό, τα λεωφορεία, κλπ  

 

Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες των 

μαθητών, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να μην προχωρήσει σε επιλογή 

ταξιδιωτικού πρακτορείου.  

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστούν ασφαλιστήρια 

συμβόλαια του λεωφορείου και φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας, του δελτίου 

ελέγχου από το ΚΤΕΟ και φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας. Το επιλεγέν 

πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει ώστε όχι μόνο την ημέρα της 

ανοίγματος αλλά και την ημέρα της αναχώρησης όλα τα πιστοποιητικά να είναι σε 

ισχύ.  

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο γραφείο της 

Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την   Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου  2018  και ώρα 

12.00, σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν τα στοιχεία του προσφέροντος και με 

την ένδειξη "προσφορά για τη μετακίνηση στη Γερμανία/ Νυρεμβέργη"  

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. Επιπρόσθετα δεν γίνονται δεκτές 

προσφορές που θα αποσταλούν με email  ή fax ή προσφορές με διορθώσεις και 

σβησίματα και προσθήκες, που δεν έχουν μονογραφεί από το συμμετέχοντα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα γίνει τη Δευτέρα 17 

Δεκεμβρίου 2018   και ώρα  13.00  στο γραφείο της  Διευθύντριας  του ΓΕΛ Ρίου.  
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: α) το οικονομικό ύψος 

της προσφοράς, β) η συνολική κάλυψη των προδιαγραφών που θέτει η παρούσα 

προκήρυξη γ) ποιοτικά κριτήρια όπως κατηγορία καταλύματος και αναλογία δίκλινων 

δωματίων καθώς και κριτήρια που διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση και 

διαμονή των συμμετεχόντων π.χ. ηλικία αυτοκινήτου, και δ) πρόσθετες παροχές όπως 

δωρεάν wifi στο λεωφορείο, προσφορά επιπλέον γεύματος ή δείπνου, δωρεάν 

συμμετοχή άπορου μαθητή  κλπ. 

ΠΟΙΝΕΣ 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της Τροχαίας και πριν την αναχώρηση 

διαπιστωθεί ότι τα πιστοποιητικά δεν επιτρέπουν την αναχώρηση του λεωφορείου, 

τότε τα πρακτορείο θα υποχρεούται στην επιστροφή όλου του ποσού +20 % επιπλέον. 

Θα παρακρατηθεί το 20% της συνολικής αμοιβής του πρακτορείου/ταξιδιωτικού 



γραφείου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν ήταν 

σύμφωνες με την επιλεγείσα προσφορά, όπως ποιότητα πρωινού, λεωφορείου, 

δωματίων κλπ. 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017 

ΦΕΚ 681Τβ/ 2017 

 
 

 

  Η Διευθύντρια 

Α. Αλεξανδροπούλου 
 


