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Προς: Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
 

 
          

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων 

για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στο εξωτερικό». 

ΣΧΕΤ. Υ.Α. αρ. 20833/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 τεύχος Β/13-02-2020) 

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ 

σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Λ.Τ. Μεσολογγίου 

σφραγισμένη προσφορά μέχρι 25-01-2023 και ώρα 10:00 π.μ.. 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμία προσφορά και για κανέναν λόγο δε θα 

γίνεται αποδεκτή. Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Σχολείο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ.Τ. Μεσολογγίου σε 

σύπμραξη με το Γυμνάσιο Νεοχωρίου 

2. Προορισμός/ημερομηνία Ιταλία (Μεσολόγγι-Νεοχώρι-Ηγουμενίτσα-Μπάρι-

Ρώμη(02 ημέρες)-Φλωρεντία(02 ημέρες)-Ανκόνα-

Ηγουμενίτσα-Νεοχώρι-Μεσολόγγι) 

05 Μαρτίου 2023-11 Μαρτίου 2023 

3. Προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων 

50-52 μαθητές. 4 συνοδοί καθηγητές 

http://gymkallm.mysch.gr/
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4. Μεταφορικό, μέσο. Πρόσθετες 

προδιαγραφές 

Λεωφορείο. Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των 

συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις. 

Καράβι. 4/κλινες εσωτερικές καμπίνες μαθητών. 

2/κλινες εσωτερικές καμπίνες καθηγητών. Να 

κατατεθεί η προκράτηση για τις καμπίνες με την 

υπογραφή της σύμβασης 

5. Κατηγορία καταλύματος Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων 

Ρώμη: δύο (02) διανυκτερεύσεις με πρωινό και 

δείπνο σε εστιατόριο. Επίσκεψη στο Βατικανό. 

Φλωρεντία: δύο (02) διανυκτερεύσεις με πρωινό και 

δείπνο σε εστιατόριο. Επίσκεψη στη Σιένα. 

3/κλινα και 4/κλινα δωματια μαθητών 

Μονόκλινα δωμάτια καθηγητών 

Να κατατεθεί η προκράτηση για τα δωμάτια με την 

υπογραφή της σύμβασης 

6. Λοιπές υπηρεσίες (επίσκεψη σε 

αξιοθέατα, μουσεία κτλ) 

Αρχηγός-ξεναγός γραφείου-Ξεναγήσεις καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής (Ρώμη/Βατικανό, 

Σιένα/Φλωρεντία) 

7. Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής 1η ημέρα: Αναχώρηση από Μεσολόγγι και Νεοχώρι 

Ηγουμενίτσα-Μπάρι (Διανυκτέρευση εν πλω) 

2η ημέρα: Μπάρι-Ρώμη (Διανυκτέρευση) 

3η ημέρα: Ρώμη-Βατικανό (ξενάγηση) 

4η ημέρα: Ρώμη-Σιένα (ξενάγηση)-Φλωρεντία 

(ξενάγηση-διανυκτέρευση) 

5η ημέρα Φλωρεντία (ξενλαγηση) 

6η ημέρα: Φλωρεντία-Ανκόνα (Διανυκτέρευση εν 

πλω) 

7η ημέρα: Επιστροφή στο Μεσολόγγι και Νεοχώρι 

8. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης 

οργανωτή-ταξιδιωτικού γραφείου 

ΝΑΙ 

9. Πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης 

εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας 

ΝΑΙ 
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10 Τελική τιμή οργανωμένου ταξιδιού ΝΑΙ (Να περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τα 

εισιτήρια εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και οι 

ξεναγήσεις) 

11.  Κόστος ταξιδιού ανά μαθητή ΝΑΙ 

12. Κατηγορία καταλύματος ΝΑΙ 

13. Χρονικό διάστημα υποβολής 

προσφοράς 

Μέχρι 25-01-2023 και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

• Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του 

Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Λ.Τ. Μεσολογγίου το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. 

• Ζητείται η τελική τιμή του ταξιδιού με ΦΠΑ και τελικό κόστος-τιμή ανά μαθητή. Στην τιμή 

να περιλαμβάνονται όλες οι πάγιες επιβαρύνσεις. 

• Πρέπει να περιλαμβάνονται στην τιμή οι φόροι πόλεων, οι φόροι εισόδου στις πόλεις, σε 

λιμάνια, ή όπου αλλού απαιτείται. Τα εισιτήρια σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και οι 

ξεναγήσεις. 

• Από το ολικό ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κρατηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου το 

15% και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή, υπό τον όρο ότι 

τηρήθηκαν εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται 

στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

• Οι μετακινήσεις των μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που 

πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

• Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις τους. 

• Ο οδηγός να πληροί όλα τα κριτήρια βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

• Οι οδηγοί θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν 

προκαλέσει ποτέ τροχαίο ατύχημα με δική τους ευθύνη. 

• Το λεωφορείο να πληροί τις προδιαγραφές ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, να διαθέτει κατάλληλη 

άδεια παλαιότητας για να μπορεί να εισέρχεται στο κέντρο των πόλεων. Με φωτοτυπία 

άδειας (άδεια 7/ετίας, Euro4-5). 

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου ή του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας ότι δεν εκκρεμούν σε βάρος Αγωγές για οφειλές ή επιδίκαση οφειλών. 

• Να αναφέρεται στην προσφορά οπωσδήποτε το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου, η 

ακριβής τοποθεσία του και η ιστοσελίδα του. 

• Τα ξενοδοχεία δεν θα απέχουν πάνω από 35 χιλιόμετρα από το κέντρο των πόλεων διαμονής. 

• Στις υποχρεώσεις του τουριστικού γραφείου να περιλαμβάνεται και η καταβολή της 

εγγύησης στα ξενοδοχεία. 

• Δυνατότητα ενός (01) δωρεάν γεύματος για τους μαθητές στο πλοίο, στο ταξίδι της 

επιστροφής, ή εναλλακτικά να αναφέρεται στην προσφορά αν υπάρχει δυνατότητα 

έκπτωσης στην εστίαση στο πλοίο για τους μαθητές. 

• Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
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• Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την εκδρομή στον ίδιο προορισμό και 

με τους ίδιους όρους σε άλλη ημερομηνία, σε περίπτωση που δεν γίνει τις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες χωρίς υπαιτιότητά του. 

• Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση αν δεν 

συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα συνεκτιμήσει τις προσφορές εφόσον είναι 

απολύτως ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμες, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλογή της 

πλέον συμφέρουσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Ζητείται η πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα μαθητών και συνοδών 

καθηγητών σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

• Η απόφαση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

 

Ο Διευθυντής 

 

Ηλίας Υφαντής 


