
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ   

 
Το   ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει την πολυήμερη 
εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Ταξης και ζηταει προσφορες για : 

 
Βιέννη  – Πράγα – Δρέσδη 

Ή 
Πράγα – Δρέσδη  

 
Ελάχιστοι όροι πραγματοποίησης εκδρομής: 
 
Χρόνος:  Δεύτερο 10ήμερο  Δεκεμβρίου 2022 ή στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα το Φεβρουάριο 2023 
 
Αριθμός μαθητών: 22-23  
 
Αριθμός συνοδών καθηγητών : 3 
 
Μετακίνηση : Αεροπορικά εισιτήρια  
Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και ένα 
γεύμα, σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για  τους μαθητές και 
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 Ημερήσιες Εκδρομές   

 Κάλυψη των εντός πόλεων μετακινήσεων, βάσει δικού μας 
προγράμματος, για το σύνολο των ημερών. 

 Κάλυψη μεταφοράς Ρέθυμνο – αεροδρόμιο Ηρακλείου ή 
Χανίων  και αντίστροφα, με λεωφορεία. 

 Ξεναγός 

 Συνοδός ιατρός και φαρμακευτική υποστήριξη. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

               ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
                             74055  ΕΠΙΣΚΟΠΗ 

Τηλ.:2831061110  Fax 2831061111 
e-mail : mail@lyk-episk.reth.sch.gr 

       
   

Ρέθυμνο,30/11/2022 
 
Αρ.Πρωτ.: 157 
 

Προς  ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 



 Συνοδός Πρακτορείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
2. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 
συνοδού καθηγητή. 
3. Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων 
του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθοριστεί από 
το Σχολείο). 
4. Την αντιμετώπιση σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, κακοκαιρία κ.λπ.) 
5. 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. 
6. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της 
εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. 
7. Επιπλέον, στο 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). 
8. Τέλος, το Πρακτορείο οφείλει να παραδώσει δύο μέρες πριν την αναχώρηση της 
εκδρομής την απόδειξη ηλεκτρονικής κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων 
μετάβασης και επιστροφής. 
Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι 
σύμφωνες με τo ΦΕΚ  Τεύχος B’ 456/13.02.2020  και  τo ΦΕΚ  Τεύχος  B’ 
4187/10.09.2021 

 
Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές 
προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες μει τη σχετική νομοθεσία. 
  
Οι προσφορές θα πρέπει  να κατατεθούν σφραγισμένες στη 
Διεύθυνση του Σχολείου   το αργότερο μέχρι την Τρίτη  6 Δεκεμβρίου 
στις 10:30. 
Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  την  ίδια  μέρα    από  
την  αρμόδια  επιτροπή.  
 
     ΕΠΙΣΚΟΠΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
      ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 


