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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής οικονομικής 

προσφοράς για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στα πλαίσια του 

αναλυτικού προγράμματος μαθητών της Α τάξης και εκπαιδευτικών του Π. ΓΕ. Λ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στην περιοχή της Ηλείας και την Ζάκυνθο. 

Σχετικά:  20883 /ΓΔ4  ΥΑ (ΦΕΚ 456-13/02/2020) του Υ.ΠΑΙΘ. 

 

Το Σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη - 

μετακίνηση στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος 3 (τριών) ημερών για 

μαθητές Α’ Λυκείου και συνοδούς εκπαιδευτικούς στην περιοχή της Ηλείας και την 

Ζάκυνθο.  

Καλούμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ' αριθμ. 20883 /ΓΔ4  ΥΑ (ΦΕΚ 456-

13/02/2020)  του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να καταθέσουν 
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με εκπρόσωπό τους ή με courier στο Γραφείο του Δ/ντή (όχι παραλαβή από το 

κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών) μέχρι και την Τετάρτη 6 Απριλίου και 

ώρα 12:30 π.μ., κλειστές οικονομικές προσφορές σύμφωνες με την παραπάνω Υ.Α. 

και σύμφωνες με τα παρακάτω στοιχεία και προδιαγραφές .  

Προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα ληφθούν υπόψη και θα 

αποκλειστούν από τη διαδικασία. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 

6 Απριλίου και ώρα 13:00. 

Στοιχεία και προδιαγραφές: 

1. Προορισμός: Περιοχή Ηλείας και Ζάκυνθος – διαμονή περιοχή Ηλείας. 

2. Αναχώρηση: 13 Απριλίου 2022 

3. Επιστροφή: 15 Απριλίου 2022 

4. Αριθμός Διανυκτερεύσεων Δύο (2) διανυκτερεύσεις. 

5. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 65 μαθητές (περίπου) και 4 συνοδοί 

καθηγητές. 

6. Μεταφορικά μέσα:  

α. Δύο κλιματιζόμενα πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας για τις αναγκαίες 

μετακινήσεις και περιηγήσεις, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες 

ασφαλείας κλπ.) και θα είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκδρομής και όλο το 24ωρο με έμπειρους οδηγούς, εφοδιασμένους με όλα τα 

προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα. Στην τιμή να περιλαμβάνεται και ο ναύλος 

για μετακίνηση από και προς την νήσο Ζάκυνθο. 

 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χρειαστούν μετακινήσεις τις βραδινές 

ώρες, αυτές θα γίνουν χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση κάλυψης 

ωραρίου των οδηγών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να υπάρχουν 

αντικαταστάτες οδηγοί, ώστε να διασφαλίζονται οι μετακινήσεις και η υλοποίηση του 

προγράμματος. 

7. Κατάλυμα : Ξενοδοχείο κατά προτίμηση 5* στην περιοχή της Ηλείας, με πρωινό 

και βραδινό που θα παρέχεται σε μπουφέ όμοιο με των υπολοίπων πελατών του 

ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο να λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Για τους μαθητές δωμάτια τρίκλινα ή δίκλινα (κανονική κλίνη όχι ράντζα) και 

μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Αποκλείεται ρητά η διαμονή σε bungalows. 

Η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας θα συνεκτιμηθεί. 

8. Εκδρομές: Μεταφορές, επισκέψεις και περιηγήσεις θα πραγματοποιηθούν στην 
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Αρχαία Ολυμπία και ημερήσια εκδρομή στην Ζάκυνθο. Ξεναγοί σε όλους τους 

Αρχαιολογικούς χώρους. 

9. Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων 

μαθητών και εκπαιδευτικών με ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών 

και συνοδών καθηγητών σε περίπτωση ασθένειας η ατυχήματος . Η ασφάλιση να 

καλύπτει και την διαχείριση νόσησης ή θετικού κρούσματος από COVID-19 δηλ. 

έξοδα ιατρικής εξέτασης και λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος στο ξενοδοχείο  για 

εργαστηριακή διάγνωση, νοσηλείας  και μεταφοράς σε χώρο παροχής  φροντίδας  

υγείας,  κάλυψη  εξόδων  για  παρατεταμένη  διαμονή  λόγω  καραντίνας  ή 

απομόνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ. Ο ως άνω όρος 9) να αναφέρεται 

εγγράφως και αναλυτικά σε υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου στην κατατιθέμενη 

προσφορά. 

10. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων 

σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. 

11. Έμπειρος Συνοδός του ταξιδιωτικού πρακτορείου καθ' όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής. 

12. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθενται απαραίτητα από το ταξιδιωτικό 

γραφείο: 

α) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ μέχρι το πέρας της εκδρομής. 

β) υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει «ειδικό σήμα λειτουργίας», το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το πέρας της εκδρομής, καθώς και επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο του σήματος. 

γ) υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται ποινική ρήτρα σε 

περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από πλευράς του. 

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται επιστροφή όλων των 

χρημάτων στους γονείς στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω 

ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλπ). 

ε) ρητή αναφορά στην κατηγορία και τον τύπο του καταλύματος, στο όνομα του 

καταλύματος και το διαδικτυακό τόπο του. 

στ) υπεύθυνη δήλωση ότι όλοι οι χώροι που θα επισκεφθούμε για διαμονή, εστίαση, 

και ψυχαγωγία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής. 

η) Βεβαίωση προκράτησης δωματίων από το ξενοδοχείο. 

θ) τελική συνολική τιμή για την εκδρομή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , αλλά 
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και την τιμή ανά μαθητή χωρίς κανένα άλλο επιπλέον κόστος. Σε κάθε μαθητή μετά 

την εκδρομή θα δοθεί ονομαστική απόδειξη με το κόστος που θα έχει καταβάλει από 

το Πρακτορείο. 

ι) τελική επιβάρυνση ανά μαθητή. Η προσφερθείσα συνολική τιμή ανά μαθητή να 

συμπεριλαμβάνει μαζί με τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και  τα εισιτήρια σε όλους 

τους επισκέψιμους χώρους σύμφωνα με το πρόγραμμα καθώς και όλες τις τυχόν 

κρατήσεις,  Φ.Π.Α. κλπ. 

 Προσοχή: Προσφορές που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 

αποκλείονται αυτομάτως, ανεξαρτήτως της τιμής προσφοράς. 

 Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια 

επιτροπή του σχολείου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και τυχόν 

εκπτώσεις για οικονομικά αδύναμους μαθητές.  

 Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της εκδρομής θα 

ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.  

 Το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί, πριν την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο αποδεικτικό τελικής 

κράτησης δωματίων στο προτεινόμενο ξενοδοχείο για τους μαθητές και 

συνοδούς καθηγητές. 

 Υποβολή ένστασης, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, μπορεί να γίνει 

εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του  πρακτικού επιλογής. 

Τρόπος πληρωμής: Οι γονείς θα καταβάλλουν το σύνολο του κόστους μέχρι και την 

12η Απριλίου στις 12.00 μ.μ απευθείας στο Πρακτορείο. 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

 

 

 

Χρήστος Δ. Φανίδης PhD  

Φυσικός 


