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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή τουριστικού γραφείου
πολυήμερης εκδρομής στα Χανιά»

Το 7° ΓΕΛ Πειραιά προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα
Χανιά από 14 έως 19 Δεκεμβρίου 2019. Σύμφωνα με την Y. A. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ
681/6-3-17 τ.Β΄) τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις προϋποθέσεις,
καλούνται να υποβάλλουν στο σχολείο κλειστές προσφορές μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
Προδιαγραφές Εκπαιδευτικής Εκδρομής:
01

ΣΧΟΛΕΙΟ

7Ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

02

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

03

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. ΧΑΝΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις στο πλοίο και
τρεις στα Χανιά). Αναχώρηση: 14/12/2019 Επιστροφή: 19/12/2019
68 + 4 μαθητές (επιθυμούμε να αναφέρεται ο
αριθμός των δωρεάν συμμετοχών για μαθητές)
Αριθμός συνοδών καθηγητών : 4

04

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Minoan Lines
και μισθωμένο λεωφορείο σύγχρονης
τεχνολογίας που θα πληροί τις προβλεπόμενες
από το νόμο προϋποθέσεις και θα είναι στη
διάθεση του σχολείου καθ΄όλη τη διάρκεια της
εκδρομής για την πραγματοποίηση του
προγράμματος (και για τις βραδινές εξόδους).
Καμπίνες για τους συνοδούς καθηγητές και
τετράκλινες καμπίνες για όλους τους μαθητές.

05

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

06

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(εκδηλώσεις, επισκέψεις)

Ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό και δείπνο
εκτός πόλης Χανίων, αλλά σε μικρή απόσταση
από την πόλη (όχι μεγαλύτερη των 5
χιλιομέτρων) Το ξενοδοχείο να διαθέτει
κεντρική θέρμανση.
Επιθυμούμε για λόγους
πρακτικούς η σίτιση των μαθητών (πρωινό και δείπνο) να
γίνεται εντός του ξενοδοχείου.
Για τους μαθητές δωμάτια 3κλινα και 4κλινα (όχι ράντζα).
Δωμάτια μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα
δωμάτια να είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο κτήριο και σε
ένα ή το πολύ σε δύο ορόφους .
Επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη
περιοχή
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Κνωσσός και Αρχαιολογικό Μουσείο με
ξενάγηση, ενυδρείο), ΟΜΑΛΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΧΑΝΙΑ
(ξενάγηση) Τάφοι Βενιζέλων, Αρχαία Άπτερα
Μουσείο Ελεύθερνας, Θέρισο, Ομαλός
Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί από το πρακτορείο κατόπιν
συνεννόησης με το σχολείο.
Οι αμοιβές των ξεναγών να συμπεριλαμβάνονται στο
κόστος.

07

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
ασφάλιση

08

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των
συμμετεχόντων

09

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

Στις προσφορές να περιγράφονται αναλυτικά
οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να αναγράφεται το
συνολικό κόστος με το ΦΠΑ και η επιβάρυνση
ανά μαθητή ( η συμμετοχή των συνοδών καθηγητών
είναι ΔΩΡΕΑΝ)

10

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή / μαθήτρια
στην περίπτωση που για σοβαρούς λόγους,
ματαιωθεί η συμμετοχή του/της.
-Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.
-Ασφαλιστική ενημερότητα του γραφείου σε ισχύ.
-Φορολογική ενημερότητα του γραφείου σε ισχύ
-Έγγραφη βεβαίωση από το ξενοδοχείο για τη
διαθεσιμότητα δωματίων για το σχολείο μας
- Έγγραφη βεβαίωση από την ακτοπλοϊκή εταιρεία
για την κράτηση των αντίστοιχων εισιτηρίων
-Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του τουριστικού

γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι τα
λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις
μετακινήσεις των μαθητών βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση
και
διαθέτουν
πιστοποιητικό
πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ
- Υπεύθυνος του πρακτορείου να συμμετέχει σε
όλη τη διάρκεια της εκδρομής

Ο καταθέτων υποχρεούται να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παραπάνω πρόσκλησης.
Επίσης πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας εκδρομής σε περίπτωση
εκτάκτων καιρικών ή άλλων συνθηκών
Θα γίνει παρακράτηση του 25% του συνολικού ποσού ως ρήτρα, το οποίο θα αποδοθεί την
επομένη της επιστροφή
Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή συστημένο ή με courier (όχι με
mail ή απλό ταχυδρομείο) στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., οπότε και θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών ενώπιον
επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος.
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του τουριστικού γραφείου που θα
πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση.
Η επιτροπή πέραν της τιμής, θα συνεκτιμήσει την προσφορά δωρεάν συμμετοχών και τη συνολική
ποιότητα των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει το πρακτορείο που
μειοδοτεί.
Κάθε προσφορά που δεν προσκομίζεται κλειστή ή προσκομίζεται εκπρόθεσμα ή με απλό
ταχυδρομείο ή μέσω διαδικτύου δεν λαμβάνεται υπόψη. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να
επικοινωνήσει με τα ξενοδοχεία προκειμένου να διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα δωματίων για το
σχολείο στις συγκεκριμένες ημερομηνίες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις προσφορές. Αν
διαπιστωθεί πρόβλημα θα θέσει αμέσως εκτός διαδικασίας τις συγκεκριμένες προσφορές. Δεν θα
δεχτούμε για κανέναν λόγο διαφορετικό ξενοδοχείο από εκείνο της προσφοράς ή διαίρεση του
σχολείου σε δύο ξενοδοχεία, έστω και αν το ένα εκ των δύο είναι το ξενοδοχείο της προσφοράς. Σε
τέτοια περίπτωση συντρέχει μείζων λόγος καταγγελίας της σύμβασης λόγω αφερεγγυότητας. Πριν
την τελική κατακύρωση της εκδρομής επιφυλασσόμαστε για κατάθεση στον ΗΑΤΤΑ όλων των
απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να ελεγχθεί η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου και η
ύπαρξη ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης που θα καλύπτει τα έξοδα επιστροφής, αλλά
και θα μας επιτρέπει να εγείρουμε αξιώσεις μερικής ή ολικής επιστροφής των καταβληθέντων σε
περίπτωση μη εκτέλεσης/πλημμελούς εκτέλεσης των συμφωνηθέντων, πτώχευσης,
αφερεγγυότητας κλπ.
Μετά τη διαδικασία του διαγωνισμού το σχολείο θα επικοινωνήσει με το γραφείο που θα
επιλεγεί. Διατηρούμε το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν προκύψουν σοβαροί λόγοι. Το σχολείο
θα εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το ταξιδιωτικό γραφείο με την τελευταία
δόση του ποσού μόνο μετά το τέλος της εκδρομής και αφού παραδοθούν στη Διευθύντρια από
το πρακτορείο ονομαστικές αποδείξεις για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ Σμαράγδα Κόλλια
ΠΕ 88.01 Γεωπόνος

