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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη  

εκδρομή της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Περάματος 

 Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Περάματος ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής 

τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση της πολυήμερης 

εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Τάξης του Σχολείου. Ζητάμε προσφορές για δύο 

προορισμούς:  

Α. Βιέννη – Βουδαπέστη (1
η
 προτεραιότητα) (με  2  διανυκτερεύσεις στη Βιέννη & 

3  διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη) 

Ή  

Β.  Πράγα (εναλλακτικά) 

Συγκεκριμένα 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

6 ημέρες, 5 διανυκτερεύσεις στο διάστημα 1/2/2023 έως 28/2/2023 (οι 

ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν σε συνεννόηση με το Πρακτορείο) 

 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 Αναχώρηση με λεωφορείο από το Πέραμα για τα αεροδρόμια Χανίων 

ή Ηρακλείου κι από εκεί με αεροπλάνο για την Βουδαπέστη ή Βιέννη 

(Α΄ ΕΚΔΡΟΜΉ)  ή την Πράγα (Β΄ ΕΚΔΡΟΜΉ) 

 Επιστροφή με αεροπλάνο από την  Βουδαπέστη ή Βιέννη (Α΄ 

ΕΚΔΡΟΜΗ) ή την Πράγα (Β΄ ΕΚΔΡΟΜΗ) για τα αεροδρόμια 

Χανίων ή Ηρακλείου κι από κει μετάβαση με λεωφορείο στο Πέραμα 
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 Μεταφορές με σύγχρονα πιστοποιημένα λεωφορεία, τα οποία να 

πληρούν τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας περί Σχολικών 

Εκδρομών. 

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

Α΄ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ) 

 2 ημέρες ξενάγηση στην  Βιέννη 

 3 ημέρες ξενάγηση στη Βουδαπέστη 

 5 βραδινές μεταφορές από το ξενοδοχείο στο κέντρο των πόλεων και 

αντίστροφα. 

           Η΄ 

  Β΄ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΠΡΑΓΑ) 

 3 ημέρες ξενάγηση στην παλιά πόλη της Πράγας και στην 

Καστρούπολη 

 1 ολοήμερη εκδρομή στο Cesky Krumlov ή σε κάποια άλλη 

ενδιαφέρουσα πόλη της Βοημίας 

 1 ολοήμερη εκδρομή στη Δρέσδη 

 5 βραδινές μεταφορές από το ξενοδοχείο στο κέντρο των πόλεων και 

αντίστροφα. 

 Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής  να υπάρχει ξεναγός, ιατρός κι εκπρόσωπος του   

Πρακτορείου. 

 ΔΙΑΜΟΝΗ 

Σε ξενοδοχείο 4⃰  ή 5⃰  στην Βιέννη και στη Βουδαπέστη (Α΄ ΕΚΔΡΟΜΗ) ή 

στην Πράγα (Β΄ ΕΚΔΡΟΜΗ) με πρωινό  και υπηρεσία security. Στο 

ξενοδοχείο οι μαθητές θα είναι σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια και οι 

καθηγητές σε μονόκλινα. 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 60 (±3)  μαθητές και 4 ή 5 

συνοδοί καθηγητές. 

Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως  ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία 

 Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

 Την αποδοχή από το Πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 

αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική 

επιστολή με ποσό που θα καθορισθεί από το Σχολείο) 



 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η 

εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας 

(εκλογές, κακοκαιρία κ.λ.π) 

 Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο 

απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με 

ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. 

 Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει 

απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή 

.pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

 Να υπάρχει πρόβλεψη για αδέρφια – μαθητές, ώστε να πληρώσει μόνο 

ο ένας αδερφός (υπάρχουν 2 αδέρφια, ανάμεσα στους μαθητές). Θα 

εκτιμηθεί από την Επιτροπή εάν υπάρχουν και άλλα free εισιτήρια, 

εκτός από τα αδέρφια. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία – γραφεία 

να υποβάλουν σφραγισμένες τις προσφορές τους, είτε για την Α΄ εκδρομή είτε για 

τη Β΄ εκδρομή είτε και για τις δύο, στη Διεύθυνση του ΓΕΛ Περάματος 

Ρεθύμνου το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 12:00. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια ημέρα  

και ώρα 13:00 στα γραφεία του Σχολείου παρουσία των ενδιαφερομένων, εάν το 

επιθυμούν. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές και για τους δύο προορισμούς και θα 

καταλήξει σε ένα προορισμό, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, και σε μία 

προσφορά.  

Για πλήρη διαφάνεια, η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και του ΓΕΛ Περάματος 

Ρεθύμνου  

Σημείωση: Σύμφωνα με της υπ’ αριθμ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε 

κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 

πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.    

                                                                    Ο Διευθυντής   

 

                                                             Ευάγγελος Βασσάλος      

 

                         


