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ΘΕΜΑ: Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο γηα ηε δηνξγάλσζε κεηαθίλεζεο καζεηψλ ηεο Α ηάμεο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Π. ΓΔ. Λ. ΔΤΑΓΓΔΛΙΚΗ ΥΟΛΗ ΜΤΡΝΗ ζηελ Ιηαιία 

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλέο – επξσπατθφ καζεηηθφ ζπλέδξην. 

ρεηηθά: 33120/ΓΓ4  ΤΑ (ΦΔΚ 681-06/03/2017) ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Σν ρνιείν καο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη πνιπήκεξε κεηαθίλεζε ηεζζάξσλ (4)  

εκεξψλ καζεηψλ/καζεηξηψλ Α Λπθείνπ θαη ησλ ζπλνδψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Ιηαιία – Βελεηία.  

Καινχκε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ' αξηζκ. 33120/ΓΓ4  ΤΑ (ΦΔΚ 681-

06/03/2017) ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. ηα ελδηαθεξφκελα ηνπξηζηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ 

κε εθπξφζσπφ ηνπο ή κε courier ζην Γξαθείν ηνπ Γ/ληή κέρξη θαη ηελ Σξίηε 
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22/10/2019 θαη ψξα 11:00, θιεηζηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζχκθσλεο κε ηελ 

παξαπάλσ Τ.Α. θαη ζχκθσλεο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο .  

Πξνζθνξέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηε δηαδηθαζία. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη Σξίηε 

22/10/2019 θαη ψξα 12:30. 

ηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο: 

1. Πξννξηζκόο: Ιηαιία - Βελεηία 

2. Αλαρώξεζε: 29 Ννεκβξίνπ 2019 ην πξσί 

3. Επηζηξνθή: 2 Γεθεκβξίνπ 2019 ην βξάδπ 

4. Αξηζκόο Δηαλπθηεξεύζεωλ: Σξείο (3) δηαλπθηεξεχζεηο 

5. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: 18 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο 

6. Μεηαθνξηθό κέζν: Αεξνπνξηθή κεηάβαζε θαη επηζηξνθή πξνο θαη απφ ηελ 

Βελεηία, θαηά πξνηίκεζε κε απεπζείαο πηήζεηο. Κιηκαηηδφκελα πνχικαλ 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηηο αλαγθαίεο κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ηα 

αεξνδξφκηα ζηελ Ιηαιία. Δπίζεο θιηκαηηδφκελα πνχικαλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ 

Ιηαιία θαη ηελ πφιε ηεο Βελεηίαο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Σα νρήκαηα ζα 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζή καο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε 

έκπεηξνπο νδεγνχο, εθνδηαζκέλνπο κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν 

έγγξαθα. 

7. Επηβεβαίωζε δηαζεζηκόηεηαο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ απφ αμηόπηζηε 

αεξνπνξηθή εηαηξεία γηα ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδνχο θαζεγεηέο ζα θαηαηεζεί 

καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

8. Καηάιπκα : Ξελνδνρείν 4* ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Mestre. Πξσηλφ θαη 

βξαδηλφ πνπ ζα παξέρεηαη ζε κπνπθέ. Γηα ηνπο καζεηέο δσκάηηα ηξίθιηλα ή δίθιηλα 

θαη κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο.  

9. Επηβεβαίωζε πξνθξάηεζεο απφ ην Ξελνδνρείν ζην φλνκα ηνπ ρνιείνπ καο ζα 

θαηαηεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

10. Ξελαγήζεηο: Γηάζεζε μελαγνχ θαηά ηελ επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα ηεο 

Βελεηίαο. ηελ ηηκή θαη’ άηνκν ζα πεξηιακβάλνληαη ε μελάγεζε ζηελ πφιε ηεο 
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Βελεηίαο, βφιηα κε ην vaporetto θαζψο επίζεο εθδξνκή κηζήο εκέξαο κε μελάγεζε 

ζηελ πφιε ηεο Βεξφλαο θαη εθδξνκή κηζήο εκέξαο κε μελάγεζε ζηελ πφιε ηεο 

Πάδνβαο. 

11. πκβφιαην νκαδηθήο θαη αηνκηθήο αζθάιηζεο φισλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

καζεηψλ θαη ζπλνδψλ θαζεγεηψλ ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο. 

12. Αζθάιηζε Δπζχλεο Γηνξγαλσηή θαη πξφζζεηε αζθάιηζε θάιπςεο εμφδσλ 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο. 

13. Έκπεηξνο πλνδφο ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδξνκήο. 

14. Με θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηίζεληαη απαξαίηεηα απφ ην ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν: 

α) αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ελ ηζρχ κέρξη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο. 

β) ππεχζπλε δήισζε φηη ην πξαθηνξείν δηαζέηεη «εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο», ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ κέρξη ην πέξαο ηεο εθδξνκήο θαζψο θαη επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν ηνπ ζήκαηνο. 

γ) ππεχζπλε δήισζε φηη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνδέρεηαη πνηληθή ξήηξα ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ πιεπξάο ηνπ. 

δ) ππεχζπλε δήισζε φηη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν απνδέρεηαη επηζηξνθή φισλ ησλ 

ρξεκάησλ ζηελ πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ιφγσ αλσηέξαο βίαο 

(π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιπ). 

ζη) ξεηή αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία θαη ηνλ ηχπν ηνπ θαηαιχκαηνο, ζην φλνκα ηνπ 

θαηαιχκαηνο θαη ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ. 

δ) ππεχζπλε δήισζε φηη φινη νη ρψξνη πνπ ζα επηζθεθζνχκε γηα δηακνλή, εζηίαζε, 

θαη ςπραγσγία δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

ε) ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθδξνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)  

ζ) ηειηθή επηβάξπλζε αλά καζεηή. Η πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή αλά καζεηή λα 

ζπκπεξηιακβάλεη καδί κε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο, ηηο εθδξνκέο θαη ηηο 

μελαγήζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαζψο θαη φιεο ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο,  
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Φ.Π.Α., θφξνπο αεξνδξνκίνπ θιπ. 

η) ην πηζηνπνηεηηθό αεξνκεηαθνξέα (AOC) ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Πξνζνρή: Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα 

απνθιείνληαη απηνκάησο, αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. 

 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο, αιιά θαη ηπρφλ 

εθπηψζεηο γηα νηθνλνκηθά αδχλακνπο καζεηέο.  

 Σν ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζα 

εηδνπνηεζεί ηειεθσληθά ακέζσο κεηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ.  

 Τπνβνιή έλζηαζεο, απφ ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα γίλεη 

εληφο ηξηψλ  (3) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ επηινγήο. 

Σξόπνο πιεξωκήο: Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ έσο ηηο 19/11/2019.  

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα απφιπηε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

Υξήζηνο Γ. Φαλίδεο PhD  

Φπζηθφο 

 


