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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 
σχετικά με την τριήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου στην Αθήνα» 
Σχετ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681τΒ΄/06-03-2017) 

  
Το Γυμνάσιο Κορησού προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα 
στις 12,13,14-03-2020, σε σύμπραξη με τα Γυμνάσια Βογατσικού, Οινόης και Νεστορίου. Θα 
συμμετάσχουν συνολικά σαράντα επτά (47) μαθητές/τριες και των τεσσάρων σχολείων και πέντε 
(05) συνοδοί καθηγητές. 

 
Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που 

θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα 
και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Κορησού (Κορησός 
Καστοριάς 52052, τηλ: 2467051295) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη  12-02-2020 και 
ώρα 11.00 πμ.  

 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, 

αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Κορησού μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα, μετά τη 
λήξη της προθεσμίας, ενώπιον επιτροπής καθηγητών και αντιπροσώπων των μαθητών και του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να 
παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα  ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να 
κατατεθεί   και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ.  

 
   Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε  για τα εξής: 
 

1. Αναχώρηση / επιστροφή από / στα  Γυμνάσια Νεστορίου, Οινόης, Κορησού, Βογατσικού . 

Προορισμός: Αθήνα 

2. Αριθμός μετακινούμενων : 47 μαθήτριες/ τες και  05 συνοδοί καθηγητές. 

3. Τρόπος μεταφοράς: Λεωφορείο. 

 

4. Χρονική διάρκεια μετακίνησης : από 12-03-2020 έως 14-03-2020 

5. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο *** ή **** σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για 

τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς με ιδιωτικό μπάνιο και πρωινό ή και 

ημιδιατροφή, στο κέντρο της πόλης (Να υπάρχει ξεχωριστή προσφορά μόνο με πρωινό 

και άλλη με πρωινό και  ημιδιατροφή. Στη δεύτερη περίπτωση εάν η ώρα αναχώρησης δεν 

επιτρέψει στους μετακινούμενους να δειπνήσουν, θα πρέπει να τους παρασχεθεί 
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συσκευασμένο φαγητό. Να αναγράφεται ο τύπος των γευμάτων / δείπνων (μενού, μπουφές) . 

Τα δωμάτια των συνοδών καθηγητών να βρίσκονται στον ίδιο όροφο με αυτά των 

μαθητών. Εάν υπάρχει δυνατότητα στον όροφο ή ορόφους φιλοξενίας των μαθητών 

μας να μη φιλοξενούνται μαθητές άλλων σχολικών μονάδων. Η προσφορά να 

περιλαμβάνει διάφορες επιλογές ξενοδοχείων. (π.χ. Divani Palace Acropolis, The Stanley 

Hotel, Golden City Hotel). Για κάθε προσφορά πρέπει να είναι δεδομένη η διαθεσιμότητα των 

ξενοδοχείων που υπάρχουν στην πρόταση διότι αλλαγή ξενοδοχείου εκ των υστέρων θα 

επιφέρει και ματαίωση της εκδρομής και ρήτρα αποζημίωσης. 

 

6. Ασφάλεια : Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή καθώς και 

πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή. 

7. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής και η 

επιβάρυνση ανά μαθητή. 

8. Παρακαλούμε επίσης, κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας  τα εξής: 

 Τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την επιστροφή το λεωφορείο θα παραλάβει 

και θα επιστρέψει τους μαθητές/τριες σε κάθε ένα από τα τέσσερα σχολεία. 

 Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με κλιματιζόμενο  λεωφορείο που διαθέτει ζώνες 

ασφαλείας σε λειτουργία και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις  κυκλοφορίας. Θα 

προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια του λεωφορείου, φωτοτυπία από την 

άδεια κυκλοφορίας, όπου θα  φαίνεται υποχρεωτικά αν υπάρχει σχετικός έλεγχος από τα 

ΚΤΕΟ.  

 Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας  του Γραφείου 

Γενικού Τουρισμού του ενδιαφερόμενου. 

9. Οι οδηγοί των λεωφορείων θα πρέπει να έχουν σε ισχύ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και 
παραστατικά (Δίπλωμα οδήγησης, ρεπό κατά    την εβδομάδα μετακίνησης κλπ.) και τα 
οποία θα επιδεικνύονται κατά τον πρωινό έλεγχο πριν την αναχώρηση στα αρμόδια όργανα 
(Τροχαία). 
 

Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών.   
 
Σημειώνουμε ότι : 
 

 Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και  θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. 

 Ο μειοδότης του οποίου η προσφορά δεν πληροί τα παραπάνω θα απορρίπτεται από το 

διαγωνισμό. 

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί , θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 

 

 
 
 
 

          Η Διευθύντρια του Σχολείου 
 

 

                     Φιλία Καλίτση 
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