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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς για την πραγματοποίηση πολυήμερης (7 ημέρες) εκπαιδευτικής 
εκδρομής (μετάβαση, διαμονή, επιστροφή) των μαθητών του 2ου ΓΕΛ 
Έδεσσας στο CERN της Γενεύης»  

 
       

   Το 2ο ΓΕΛ Έδεσσας (Μ. Μερκούρη 18 – Έδεσσα 58200) ζητά κατάθεση 
ενσφράγιστων προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-2-2017, άρθρο 5  ( ΦΕΚ  681 
τ.β΄ 6-3-2017),  «Εκδρομές – Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  για την 
πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο CERN της Γενεύης και στο 
Στρασβούργο.  

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και 
ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.  
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Παρασκευή 19 - 04 -2019 και ώρα 
10.30΄. Η επιτροπή θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19-04-2019 στις 10.30΄. Η πολυήμερη 
εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως 10 
Οκτωβρίου 2019  και μπορεί να έχει διάρκεια είτε 7 ημέρες και έξι διανυκτερεύσεις ή 6 
ημέρες και 5 διανυκτερεύσεις (4/3 διανυκτερεύσεις στη Γενεύη, 2 διανυκτερεύσεις στο 
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Μιλάνο) και θα συμμετέχουν περίπου 40 έως 48  μαθητές/τριες, οι οποίοι θα συνοδεύονται 
από 6 καθηγητές/τριες. ( Ο συνολικός αριθμός θα καθοριστεί επακριβώς πριν την  
υπογραφή του συμβολαίου) 
    Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 1) Λεωφορεία για τη μετάβαση από 
την Έδεσσα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και για την επιστροφή πάλι στην Έδεσσα 
καθώς και για όλες τις μετακινήσεις μας στο εξωτερικό 2) Αεροπλάνο  για τη μετάβαση 
στο Μιλάνο ή τη Γενεύη. Επίσης να αναφέρεται η αεροπορική εταιρεία και η ώρα/ες των 
πτήσεων στην προσφορά 
Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνουν με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές 
ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι μετακινήσεις – 
περιηγήσεις των εκδρομέων στο εξωτερικό θα γίνουν με λεωφορείο (όχι διώροφο) 
τελευταίας τεχνολογίας (5ετίας). Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες 
από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα και δελτία καταλληλότητας 
των οχημάτων, ελεγμένο από Κ.Τ.Ε.Ο, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή 
κατάσταση κλπ) καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση 
μαθητών (ζώνες ασφαλείας κλπ).   

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση  του αρχηγού της εκδρομής συνεχώς (σε 24ωρη βάση) 
για όλη τη διάρκεια της εκδρομής, ξεκινώντας από την παραλαβή από το αεροδρόμιο την 
ημέρα της άφιξης έως την παράδοση στο αεροδρόμιο την ημέρα της επιστροφής.  
Ο Αρχηγός της εκδρομής του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει το πρόγραμμα 
της εκδρομής κατά τη κρίση του, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 
έκβαση της εκδρομής χωρίς να παρεκκλίνει από τους βασικούς όρους που αναφέρονται 
στην παρούσα προκήρυξη. 
 
   Τα Ξενοδοχεία κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι κατηγορίας 3* η 4*. Να γίνει ρητή 
αναφορά των στοιχείων των ξενοδοχείων : ονομασία, κατηγορία, την ακριβή τοποθεσία, 
χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο των πόλεων και το επίπεδο ανέσεων και να 
συνοδεύεται από επιστολές επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας των δωματίων από το/τα 
ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται σ' αυτήν.  
Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να 
διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 
Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό νερό και μπάνιο εντός των 
δωματίων.  
 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία 
κατά την διαμονή των μαθητών  και να προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με Internet. 
 Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα κτήριο,  στην ίδια πτέρυγα και εάν 
είναι δυνατόν στον ίδιο όροφο ή το πολύ δύο ορόφους. Βοηθητικά κρεβάτια (ράντζα) δεν 
είναι αποδεκτά. 
 Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος διανυκτερεύσεων. 
Τα δωμάτια για τους μαθητές να είναι τρίκλινα (κυρίως) και για τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς να είναι μονόκλινα. Η προσθήκη ράντζου εν είναι αποδεκτή  
      
Να υπάρχει Πρωινό και Ημιδιατροφή: Έξι  (6) πρωινά Αμερικανικού τύπου σε απεριόριστο 
και πλούσιο μπουφέ όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου. Έξι  (6) δείπνα σε απεριόριστο 



και πλούσιο μπουφέ, ή έξι  (6) δείπνα  με δυνατότητα επιλογής φαγητού όλα εντός του 
ξενοδοχείου ή σε επιλεγμένα εστιατόρια. 
 Δυνατότητα ειδικής  διατροφής για μαθητές και συνοδούς καθηγητές  που ακολουθούν  
διαιτολόγιο για λόγους υγείας 
Σημείωση :  Να συμπεριληφθεί και πρόταση-προσφορά χωρίς ημιδιατροφή 
 
Θα γίνουν Εκδρομές  επισκέψεις  στο CERN - Γενεύη αλλά και σε άλλες πόλεις/περιοχές 
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
( Ενδεικτικά :  Ζυρίχη, Βέρνη, λίμνη Λε-Μαν, Λωζάννη, τις  Άλπεις, Λουκέρνη, Ιντερλάκεν 
,Μιλάνο κλπ.) με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το σχολείο και θα εξαρτηθεί και από 
την πόλη άφιξης.  
Θα πρέπει να υπάρχει συνοδός –  υπεύθυνος του ταξιδιωτικού γραφείου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής ( από την αναχώρηση από το σχολείο μέχρι και την επιστροφή 
στο χώρο του σχολείου )  με άριστη γνώση της περιοχής και με καλή γνώση των πόλεων 
που θα επισκεφτούμε. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να δηλώσει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου 
του εκπροσώπου του γραφείου που θα συνοδεύει την αποστολή. Επιθυμητή λίστα 
σχολείων που έχει συνοδέψει τα δυο τελευταία χρόνια. 
Ο Συνοδός θα διεκπεραιώνει όλα τα διαδικαστικά στις επισκέψεις στα μουσεία, αξιοθέατα, 
ερευνητικά κέντρα και εκθέσεις. Θα πρέπει να έχει   γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές 
και πολιτισμικές γνώσεις για τις τοποθεσίες από τις οποίες περνάμε, και να μεταδίδει αυτές 
τις γνώσεις από το μικρόφωνο του λεωφορείου στα παιδιά και στους συνοδούς καθηγητές.  

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, και πλήρους 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία κάθε 
ταξιδιωτικό γραφείο βάσει του Π.Δ. 339/1996 απαιτείται να είναι ασφαλισμένο για αστική-
επαγγελματική ευθύνη.  Κάθε γραφείο υποχρεούται μαζί με την προσφορά να καταθέσει 
στο σχολείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη σύμβασης 
αστικής-επαγγελματικής ευθύνης που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης της εκδρομής και να καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες στην εκδρομή. 
Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του γραφείου, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
θα παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των 
καταβληθέντων και της επανόδου στην Έδεσσα, των μαθητών και των καθηγητών που 
συμμετέχουν στη μετακίνηση, καθώς και ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων 
επιστροφής. Επίσης να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε να καλύπτονται και τα έξοδα 
διαμονής και διατροφής σε περίπτωση ακύρωσης-απώλειας της πτήσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. Πλήρης 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα 
επιστροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) η οποία καλύπτει τα έξοδα για τους εκδρομείς 
(μαθητές, καθηγητές) σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής με επείγουσα αερομεταφορά, αν 
χρειαστεί, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  



Στην Βεβαίωση Ταξιδιωτικής Ασφάλισης που θα προσκομίσει το γραφείο θα πρέπει να 
αναφέρει και το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ και να επισυνάπτεται ο πίνακας 
παροχών του ασφαλιστήριου 
 Ως προς τον  Οικονομικό Διακανονισμό θα καταβληθεί  
α)   το 20%    με την υπογραφή του συμβολαίου για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων 
β)   το 50%    σε τέσσερις δόσεις  ως  την ημέρα της αναχώρησης 
γ)  το 30%   θα  καταβληθεί μετά το πέρας της εκδρομής ως εγγύηση, της άρτιας 
διεκπεραίωσης και της τήρησης επακριβώς όλων  των όρων της συμφωνίας. 
 
Η τιμή που θα συμφωνηθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου, θα ισχύσει μέχρι την 
τέλεση της εκδρομής. 
 
Θα δοθεί τιμή που αφορά το κόστος εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή: Οι τιμές θα 
αφορούν το διάστημα πραγματοποίησης της εκδρομής και όχι το χρόνο κατάθεσης 
της προσφοράς 

 Στην  τελική τιμή  θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ζητούμενες παροχές-προϋποθέσεις. 
Στις τιμές να συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ και όλοι οι αναλογούντες φόροι για 
οποιαδήποτε υπηρεσία/παροχή, οι φόροι των αεροδρομίων, καθώς και τα έξοδα των 
συνοδών εκπαιδευτικών. 

 Στην προσφορά να κοινοποιηθεί και το κόστος εισόδου σε  χώρους που απαιτείται 
εισιτήριο 

Με την προσφορά σας θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε ειδικό σήμα και άδεια 
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

Στις επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχολείου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1)Είναι απαραίτητη η Δήλωση – Δέσμευση του ταξιδιωτικού γραφείου για άμεση 
αντικατάσταση οδηγού ή πούλμαν, αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής εκτιμηθεί από 
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς πως παρίσταται τέτοια ανάγκη, ώστε να ικανοποιούνται 
όλες οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια της μετακίνησης των εκδρομέων, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.  
 
2) Έκδοση από το πρακτορείο ονομαστικών αποδείξεων στο όνομα των κηδεμόνων των 
συμμετεχόντων μαθητών. 
 
3) Μεταφορά των συμμετεχόντων στην εκδρομή από τον χώρο των  σχολείων στο 
αεροδρόμιο << ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >> με πούλμαν και το αντίστροφο κατά την επιστροφή. 
 
4) Είναι απαραίτητο στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει επιπλέον και CD με την 
εν λόγω προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή.  
 
5) Voucher για ελεύθερη είσοδο των μαθητών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  
  



6) Στην κατάθεση της προσφοράς να προσκομιστεί και αναλυτικό προτεινόμενο 
πρόγραμμα του πρακτορείου με χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις 
ξεναγήσεις για τις οποίες θα υπάρχει επαγγελματίας ξεναγός.. 

7) Προσδιορισμός των ακυρωτικών τελών κατ’ άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή που 
θα προκύψει ακύρωση συμμετοχής μαθητή. 

 
9) Οι επισκέψεις σε Μουσεία –Αξιοθέατα θα κλειστούν από το πρακτορείο κατόπιν 
συνεννοήσεως με τον αρχηγό της εκδρομής.  

10) Απαγορεύεται στον ανάδοχο της εκδρομής υπεκμίσθωση ή καθοιονδήποτε τρόπο ολική 
ή μερική παραχώρησή της σε τρίτον. 

11) Στην προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναφέρεται ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα  δεκτοί όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας προκήρυξης.                    

Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
ταξιδιωτικά γραφεία.  

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται  στο ενδιαφερόμενο 
σχολείο, με  κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 
πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με κάθε 
προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση ότι 
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά 
θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και η επιβάρυνση ανά 
μαθητή.  

 
Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια 

φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:  
 

1. Παραλαβή των φακέλων και πρωτοκόλλησή τους.  

2. Αποσφράγιση προσφορών (19-04-2019, ώρα 10:30΄)  

3. Έλεγχος   

4. Αξιολόγηση οικονομικών και ποιοτικών στοιχείων της προσφοράς   

5. Επιλογή αναδόχου  
 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα 
απορρίπτεται, εάν σ’ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος 
μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:  

 



α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο.  
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο 

σχολείο.  
      γ) σε κάθε περίπτωση οι καταθέτοντες προσφορές θα πάρουν αριθμό πρωτόκολλου 
 από το Σχολείο  για την παραλαβή της προσφοράς τους. 
 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν, έστω κι αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του 
ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.  

 
Επιλογή αναδόχου:  

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή με Πράξη του Διευθυντή του 
Σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς – εκπαιδευτικούς 
που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων καθηγητών και από εκπροσώπους του 
15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών των Συμβουλίων των Μαθητικών 
Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στη μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μια (1) 
ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου 
που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου 
καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα 
κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή 
του Σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο 
οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη 
σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση 
των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το 
σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση 
περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:  

 
i. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής  

ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι 
παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες  

iii. Η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση 
ασθενείας ή ατυχήματος και οι πρόσθετες ασφάλειες 

iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή  

v. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή  
 
Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που 
υπογράφηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής 
ευθύνης.  



 
 

 
Η Διευθύντρια του  Σχολείου                                                               
 
        Λιάνδη Πελαγία 
                Φιλόλογος 
 
  

 


