
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρο-
μής στην Κέρκυρα 
    

 Το Γυμνάσιο Γαλατινής & τμ Εράτυρας  διοργανώνουν πολυήμερη(4 ημέρες ,3 διανυκτερεύσεις) εκπαιδευ-
τική εκδρομή στην Κέρκυρα και καλούν, με βάση την  υπ’αρ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 ΦΕΚ Τ.Β 681/6-3-2017 
υπ. απόφαση, τους ενδιαφερομένους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία) να συμμετάσχουν στη διαδικα-
σία μειοδοτικού διαγωνισμού και να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο με 
επισυναπτόμενα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  σε  πρωτότυπη  μορφή (και όχι με φαξ ή e-mail) μέχρι την 
Τετάρτη, 21/03/2018 και ώρα 13.30 μμ, στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου(Γαλατινή Κοζάνης). Στην 
προφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή και η τιμή κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των τυχόν κρατήσεων και του Φ.Π.Α). Οι προσφορές θα ανοιχτούν, παρουσία όσων ενδιαφερομένων 
επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί την ίδια μέρα, στις 13:30 μμ στο γραφείο 
της Διεύθυνσης και η επιλογή θα γίνει μετά από απόφαση του Διευθυντή, κατόπιν και των προτάσεων των 
υπευθύνων καθηγητών του προγράμματος, παρουσία εκπροσώπων  γονέων και μαθητών.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις : 
 
1.Ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής επίσκεψης : Πέμπτη έως Κυριακή ,26 – 29/04/2018. 
2.Προορισμός : Κέρκυρα   
3.Συμμετέχοντες  : 39 ± μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί  
4.Μεταφορά: Οδικώς με λεωφορείο: Κοζάνη-Ηγουμενίτσα. Ακτοπλοϊκώς: Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα. Επι-
στροφή: Ακτοπλοϊκώς: Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα. Οδικώς με λεωφορείο: Ηγουμενίτσα-Κοζάνη. 
5.Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς καθηγητές. 
6. Χρονική διάρκεια επίσκεψης: 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις  
7. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο 
η τιμή όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών. Η κατακύρωση θα γίνει μετά 
από απόφαση της σχολικής επιτροπής, βάσει του άρθρου 13, παρ.2 της υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α, 
αποτελούμενης από το Διευθυντή του Γυμνασίου, δύο συνοδούς υπεύθυνους καθηγητές, εκπρόσωπο του 
Συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.  
8. Το τουριστικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, που θα πληρούν τις 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κτλ). Το λεωφο-
ρείο θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Για  την  αξιο-
λόγησή του θα  ληφθεί  υπόψη  και  η  ηλικία  του  βάσει της πρώτης κυκλοφορίας του, όπως αυτή αναγρά-
φεται στην άδεια κυκλοφορίας. 
9.Διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας, για 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μα-
θητές και μονόκλινα για τους καθηγητές (όχι BUNGALOWS). Το ξενοδοχείο θα προσφέρει πρωινό σε 
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μπουφέ καθημερινά και μετά από συνεννόηση γεύμα ή δείπνο, θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη 
σωστή διαμονή (θέρμανση, κλιματισμό, ιδιαίτερο μπάνιο, γιατρό κ.τ.λ.), δεν θα είναι από αυτά που ανοί-
γουν μόνο για τις μαθητικές εκδρομές, θα είναι στην διάθεση των εκδρομέων όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 
του και οι μαθητές και οι καθηγητές θα τακτοποιηθούν στον ίδιο όροφο.  
10. Το  αναλυτικό,  καθημερινό  πρόγραμμα  θα  καθοριστεί  σε  συνεργασία  με  τους συνοδούς καθηγητές. 
11. Έκδοση ονομαστικής φορολογικής απόδειξης για τους εκδρομείς. 
12. Οι  εκδρομείς  να  μην  συμμετέχουν  σε  διόδια  και  λιμενικούς  φόρους  ούτε  να επιβαρυνθούν   από   
διαφορές   που   θα   προκύψουν   στο   μέλλον   σε   περίπτωση ανατίμησης των εισιτηρίων. Το κόστος της 
μετακίνησης με πλοίο να συμπεριληφθεί στην τελική τιμή. 
 

Με  την προσφορά να κατατεθούν: 
1.Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
2.Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και των εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα οποία θα 
γίνει η μετακίνηση. 
3. Έγγραφα (αντίγραφα e-mail ή fax) που να πιστοποιούν την ύπαρξη διαθεσιμότητας δωματίων  στα  ξενο-
δοχεία  για  τις  ημερομηνίες  της  εκδρομής  και  τον  αριθμό  των εκδρομέων. Για κάθε προτεινόμενο 
ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριστή τιμή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το ξενοδοχείο, όπως 
και η επίσημη ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο. 
 
Στο έντυπο προσφοράς να αναφέρονται : 
1. Οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής 
2. Τα  ονόματα  των  ξενοδοχείων  με  τα  πλήρη  στοιχεία  τους  (ταχυδρομική  διεύθυνση, τηλέφωνο, email 
και web site). 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

 Να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου 
 Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό 

της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής  
 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτού-

μενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο, κα-
θώς και το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη προς τα τουρι-
στικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

 Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 Θα υπάρχει συνοδός του πρακτορείου σ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
 Οι ξεναγήσεις-περιηγήσεις στην Κέρκυρα, στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, θα γί-

νουν από πιστοποιημένους ξεναγούς σύμφωνα με τη Διεθνή Νομοθεσία, οι οποίοι θα έχουν δικαί-
ωμα εισόδου και ξενάγησης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους  

 Να διατίθενται θεωρημένα αντίγραφα της άδειας οδήγησης των οδηγών, που θα οδηγούν τα λεω-
φορεία. 

 
Τρόπος πληρωμής  
Προκαταβολή: το 50% του συνολικού ποσού της εκδρομής σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί με το του-
ριστικό γραφείο.  
Εξόφληση: την επόμενη ημέρα της πραγματοποίησης της εκδρομής. Οποιαδήποτε μη εκτελεσθείσα υπο-
χρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση 
της εκδρομής. 
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